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 ٥ وسائل الثبات



 
إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا 

َّومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل ل ِ ه، ومن يضلل فال هادي له، ِ
ًوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده  َّ َ َ
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َأما بعد فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخ َّ، ورش ملسو هيلع هللا ىلصُري اهلدي هدي حممد ُ
َّاألمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار ّ. 

ُفهذه جمموعة من الدروس ألقيتها يف مسجد إبراهيم احلاج حسن الكـائن 
يف ضاحية احلاج حسن بعـامن األردن، يف يـوم اجلمعـة مـن كـل أسـبوع بـني 

ً ومرئيـةًا مسموعةَاملغرب والعشاء، ونفع اهللاُ هب  فأحببـت أن أنـرشها مقـروءة ّ



 

 ٦ وسائل الثبات

لينتفع هبا من يقرؤها، عسى أن تصيبنا منهم دعوة صاحلة بظهـر الغيـب، وأن 
ٌيثقل اهللا تعاىل هبا موازيننا يوم القيامة، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا  ِّ

 ألخينـا »هـاالفتن وسبل النجـاة من«ًبقلب سليم، وقد ضمنتها كثريا من كتاب 
حكــم «:  وكتــاب-حفظــه اهللا-فــضيلة الــشيخ حــسني بــن عــودة العويــشة 

 -حفظه اهللا- ألخينا فضيلة الشيخ عبد املالك رمضاين »املظاهرات
ُواهللا أسأل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناهتام، وآخر دعوانا أن احلمـد هللا 

 .رب العاملني
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 ٧ الفصل األول

 
ِلقد كثرت الفتن يف هذا الزمان وسقط فيها ضعاف اإليامن ومرىض 

g f i h  o n ml k j: القلوب واملنافقون، قال تعاىل
u t sr q p  � ~ }| { z y x w v
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ُّ، بل إن الفتن تشتد يوما بعد يوم، مما يدل وليس هذا فحسب عىل أنه قد ً

 .أزفت اآلزفة، واقرتب الوعد احلق
ًإن بـني يـدي الـساعة فتنـا كقطـع الليـل «:  يقـولملسو هيلع هللا ىلصفإن رسـو ل اهللا 

 .»املظلم
تكون بني يدي الساعة «: ملسو هيلع هللا ىلصُإهنا فتن جتعل اإلنسان خيرج عن دينه، قال 

ً، يصبح الرجل فيها مؤمنا، ويميس كـافرا، ويمـيس ٌفتن كقطع الليل املظلم ً
ًمؤمنا، ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا ً«. 

                                                       
صــحيح «) [٤/٤١٦(محــد ، وأ)٣٩٦١(، وابــن ماجــه )٤٢٥٩( أخرجــه ابــو داود :صــحيح )١(

  )].٢٠٤٩ (»اجلامع

 )].٢٩٩٣ (»صحيح اجلامع«[، )٤/٤٨٥(، واحلاكم )٢١٩٧( أخرجه الرتمذي :صحيح )٢(



 

 ٨ أنواع الفتن وخطورهتا

ال ! والذي نفـيس بيـده«: ملسو هيلع هللا ىلصُإهنا فتن جتعل اإلنسان يتمنى املوت، قال 
ُتذهب الدنيا حتى يمر الرجل عىل القرب َّ يـا ليتنـي : ؛ فيتمـرغ عليـه، ويقـولُ

 .»ِّوليس به الدين إال البالء! كنت مكان صاحب هذا القرب
 :ومن هذه الفتن التي انترشت يف هذا الزمان

- 
فقــد بــاء هبــا ! يــا كــافر: أيــام رجــل قــال ألخيــه«: قــول يملسو هيلع هللا ىلصوالنبــي 

 .»أحدمها

--- 
القتـل؛ «: قـال وما اهلرج؟: قالوا، »إن بني يدي الساعة اهلرج«: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

ًملرشكني، ولكن قتل بعضكم بعـضا، حتـى يقتـل الرجـل إنه ليس بقتلكم ا
 .»جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه

 والذي نفيس بيده؛ ليأتني عىل الناس زمان ال يدري القاتـل«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
ِأي يشء قتلَيف أي يشء قتل، وال يدري املقتول عىل  ُ«. 

                                                       
 ).١٥٧( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 ).٦٠(، ومسلم )٦١٠٤( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 السلـسلة«[، )٦٦٧٥(، وابـن حبـان )٣٩٥٩(، وابـن ماجـه )٤/٣٩١( أخرجه أمحد :صحيح )٣(

 )].١٦٨٢ (»الصحيحة
 ).٢٩٠٨(أخرجه مسلم  :صحيح )٤(



 

 ٩ الفصل األول

- 
ــال  ــا «: ملسو هيلع هللا ىلصق ــصدق فيه ــداعات، ي ــاس ســنوات خ ــىل الن َّســيأيت ع ٌُ  
ُ، ويكذب فيها الصادق، ويؤمتن فيها اخلائن، وخيـون فيهـا األمـني، الكاذب
ُالرجـل التافـه يـتكلم يف «: الوما الرويبضة؟ ق:  قيل»فيها الروبيضة وينطق

 .»أمر العامة

- 
،  عـن اخلـريملسو هيلع هللا ىلصكـان النـاس يـسألون رسـول اهللا : —يقول حذيفة 

إنـا كنـا يف ! يـا رسـول اهللا: وكنت أسأله عن الرش خمافة أن يدركني، فقلت
: هبذا اخلري، فهـل بعـد هـذا اخلـري مـن رش؟ قـالجاهلية ورش، فجاءنا اهللا 

: قلـت. »َنعم وفيه دخـن«: وهل بعد ذلك الرش من خري؟ قال: قلت. »نعم«
ُوما دخنه؟ قال فهـل :  قلـت.»قوم هيدون بغري هديي، تعرف منهم وتنكر«: َ

 بعد ذلك اخلري من رش؟
:  قلـت» دعاة عىل أبواب جهنم، من أجاهبم إليها قذفوه فيها؛نعم«: قال

:  قلـت»هم من جلدتنا ويتكلمون بألـسنتنا«: صفهم لنا؟ قال! يا رسول اهللا
 فام تأمرين إن أدركني ذلك؟

                                                       
صـحيح «[، )٤/٥١٢(، واحلـاكم )٢/٢٩١(، وأمحـد )٤٠٣٦( أخرجـه ابـن ماجـه :صحيح )١(

 )].٣٦٥٠ (»اجلامع



 

 ١٠ أنواع الفتن وخطورهتا

ٌفإن مل يكن هلـم مجاعـة وال : ، قلت»َتلزم مجاعة املسلمني وإمامهم«: قال
ٍفاعتزل تلك الفرق كلها؛ ولو أن تعـض بأصـل شـجرة حتـى «: ٌإمام؟ قال ِ ّ

 .»يدركك املوت وأنت عىل ذلك
ّإن الفتن تشتد يوما بعد يوم، فام تذهب فتنة إال والتي تأيت بعـدها أشـد  ٌُّ ًُ
منها، ومرىض القلوب وضعاف اإليامن واملنـافقون ال زالـوا يتـساقطون يف 

 . هذه الفتن
 .]٤٩:التوبة[ = : ; >: قال تعاىل

ً ناصحا أمته وحمذرا من الفتنملسو هيلع هللا ىلصويقول  ٌّإنه مل يكن نبي قبيل إال كـان «: ً
ُحقا عليه أن يد ّ، وينذرهم رش مـا يعلمـه هلـم أمته عىل خري ما يعلمه هلمَّلً ُ .

ِوإن أمتكم هذه جعـل عافيتهـا يف أوهلـا ٌوسيـصيب آخرهـا بـالء وأمـور . ُ ً ُ
ًوجتيء فتنة فريقق بعضها بعضا. روهناتنك ُ ِّ ٌ ًيصري بعضها رقيقا خفيفا : أي- »ُ ً

ثـم تنكـشف، . ُهـذه مهلكتـي: ُوجتيء الفتنة فيقول املؤمن« -لعظم ما بعده
َ فمـن أحـب أن يزحـز،هذه هـذه: وجتيء الفتنة فيقول املؤمن ُ ح عـن النـار ّ

ُل اجلنة، فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اَدخُوي  .»آلخرُ
ُالقاعد فيها خري مـن القـائم، والقـائم فيهـا : ٌستكون فتن«: ملسو هيلع هللا ىلصويقول  ٌ

ُ، واملايش فيها خري من الساعي، من ترشف هلا تسترشفه، فمن ٌخري من املايش ّ ٌ
ْوجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ ُ َ ً  .» بهً

                                                       
 ).١٨٤٧(، ومسلم )٧٠٨٤( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).١٨٤٤(أخرجه مسلم  :صحيح )٢(
 .)٢٨٨٦(، ومسلم )٧٠٨١(أخرجه البخاري  :صحيح )٣(



 

 ١١ الفصل األول

ٌتن هبا كثري من الناس وهم ال يعرفـون أهنـا فتنـة إال ُأنواع الفتن التي افت ٌ
 .بعد أن يسقطوا فيها

- 

 t s r qp o n m u v: قـال تعــاىل
 .]التغابن[

 .»ٍإن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي املال«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 :ٌالتي توضح أن املال فتنة، ما ييلومن األمثلة 

 k j i h g f e d c :  قال تعاىل-أ
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ًإن ثالثة يف بني إرسائيل«: ملسو هيلع هللا ىلص قال -ب َ أبرص وأقرع، وأعمـى، فـأراد اهللا :َّ َ َ
َ، فبعث إليهم ملكـا، فـأتى األبـرص فقـالأن يبتليهم ً َ ُّأي يشء أحـب : َ ٍُّ
ٌلون حسن، وجلد حسن، ويذهب عني الـذي قـد قـذرين : إليك؟ قال ٌٌ ٌ
ًحه فذهب عنـه قـذره، وأعطـي لونـا حـسنا وجلـدا فمس: ُالناس، قال ً ً ُ ُ َُ َ

                                                       
، واحلــاكم )٣٢١٢(، وابــن حبــان )٤/١٦٠(، وأمحــد )٢٣٣٦( أخرجــه الرتمــذي :صــحيح )١(

 )].٣٢٥٣ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )٤/٣٥٤(



 

 ١٢ أنواع الفتن وخطورهتا

ُّفأي املال أحب إليك؟ قال: ًحسنا، فقال  شـك -ُالبقـر: ُاإلبل أو قـال: ُِّ
: وقـال اآلخـر: اإلبـل:  إال أن األبرص أو األقرع قال أحدمها-الراوي

َفأعطي ناقة عرشاء: قال. البقر َ ًُ َ ُبارك اهللاُ لك فيها: ، فقال. 
ُّأي يشء أحـب إليـك؟ قـال: َألقـرع فقـالفأتى ا: قال ٌشـعر حـسن، : ٍُّ ٌ

: ُفمـسحه فـذهب عنـه، قـال: ُويذهب عني هذا الذي قذرين النـاس، قـال
ًوأعطي شعرا حسنا، قال ً ِ ُّفأي املال أحب إليك؟ قال: ُ ًالبقر، فـأعطي بقـرة : ُّ َ ُُ

َحامال، قال  .بارك اهللاُ تعاىل لك فيها: ً
ُّيشء أحـب إليـك؟ قـالُّأي : فأتى األعمى فقـال: قال ّأن يـرد اهللا إيل : ٍ َّ ُ َ

ُبرصي فأبرص به الناس، قال ّفمسحه فرد اهللاُ إليه بـرصه، قـال: ُ ِفـأي املـال : ُ ُّ
َّالغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولـد هـذا، : ُّأحب إليك؟ قال َ ُ ًُ ً َ : قـالُ

ٍفكان هلذا واد من اإلبل، وهلذا واد من البقر، وهلذا واد من ا ٍ   .لغنمٍِ

ٌرجـل مـسكني: ثم إنه أتى األبرص يف صـورته وهيئتـه، فقـال: قال قـد ! ٌ
ُانقطعت يب احلبال يف سفري، فال بالغ يل اليوم إال باهللا ثم بك، أسـألك بالـذي  ْ

ُأعطاك اللون احلسن واجللد احلسن واملال، بعريا أتبلغ عليه يف سفري، ً َ ِ ِ 
ٌاحلقوق كثرية، فقال له: فقال َ أمل تكـن أبـرص يقـذرك ُكأين أعرفـك،: ُ ُ َ

ًالناس؟ فقريا فأعطاك اهللا  ؟ !ُ
                                                       

 .هي احلامل القريبة الوالدة: ناقة عرشاء) ١(



 

 ١٣ الفصل األول

ًإنام ورثت هذا املـال كـابرا عـن كـابر، فقـال: فقال َ ُ ِّ ًإن كنـت كاذبـا، : ُ َ
َفصريك اهللا إىل ما كنت َ َّ. 

ّوأتى األقرع يف صورته، فقال له مثل ما قال هلذا، ورد عليـه مـا رد : قال َّ َِ
َإن كنت كاذبا فصريك: فقال. عىل هذا ّ  .َ اهللا إىل ما كنتً
ٍرجل مسكني وابن سـبيل: وأتى األعمى يف صورته وهيئته فقال: قال ُ ٌ ٌ! 

َانقطعت يب احلبال يف سفري، فال بـالغ يل اليـوم إال بـاهللاِ ثـم بـك، أسـألك  َ ُ
ًبالذي رد عليك برصك، شاة أتبلغ هبا يف سفري؟ َ ّ 

ُقد كنت أعمى فرد اهللا إيل برصي، فخذ ما شئت، و: فقال ُّ دع ما شئت، َّ
ُال أجهدك اليوم شيئا أخذته هللا عز وجل! فواهللا َ ً َ . 

َأمــسك مالــك، فــإنام ابتليــتم، فقــد ريض عنــك وســخط عــىل : فقــال ِ ُِ ُ ُ ُ َ َْ
َصاحبيك َ«. 
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 .واللفظ له) ٢٩٦٤(، ومسلم )٣٤٦٤( أخرجه البخاري :صحيح) ١(



 

 ١٤ أنواع الفتن وخطورهتا
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 P O N M L K J I H G F ED
Q R U T S ]القصص[. 
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 t s r qp o n m u v: قال تعاىل
n mq p o  u t s r : وقال تعاىل، ]التغابن[

z y xw v � ~ } | {]وقال ، ]املنافقون
a ` _ ^ ] \ [ Z Y : تعاىل

b ]١٤:التغابن[. 
يف :  أي»إن يف مال الرجل فتنة، ويف زوجتـه فتنـة، وولـده«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 .ولده فتنة

ٌإن الولد مبخلة، جمبنة، جمهلة، حمزنة«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ٌ ٌ ٌ َ«. 

                                                       
 )].٢١٣٧ (»صحيح اجلامع«[، )٣/١٦٩ (»برياملعجم الك« أخرجه الطرباين يف :صحيح )١(
 »صـحيح اجلـامع«[، )٢٤/٢٤١ (»الكبـري«، والطرباين يف )٣/٣٣٥( أخرجه احلاكم :صحيح) ٢(

)١٩٩٠.[( 



 

 ١٥ الفصل األول

أن الولـد جيعـل أبـاه جيـبن يف كثـري مـن : ومعنى احلـديث واهللا أعلـم
ًال خوفا من املوت ونزول اليتم بأبنائه بـام فيـه األحيان، فيجبن يف اجلهاد مث ً

ًمن متاعب وآالم، وأحيانا قد خيون األب أو يرتيش أو يأكل احلـرام بـسبب 
أوالده، فيقع حتت طائلة العقوبـة والفـضيحة والعـار يف الـدنيا واآلخـرة، 
ًوالولد قد يكون سببا يف جعل أبيه بخيال، فال ينفق األب مما أعطـاه اهللا عـز  ً

ً من األموال إيثارا لولده باملال، وخشية الفقر واحلاجة، ثم إذا أصـاب وجل
ٌالولد مكروه أو سوء أو مرض حزن الوالد واغتم ملصاب ولده، ومحل مهـه  ٌ َ

ًصباحا ومساء ً. 
فنسأل اهللا العفو والعافية، ونـسأله أن يبـارك يف أوالدنـا، وأال جيعلهـم 

 .فتنة لنا، إنه ويل ذلك والقادر عليه
 :ُاألمثلة التي تظهر فتنة األوالدومن 

 خيطبنـا إذ جـاء احلـسن واحلـسني علـيهام قميـصان ملسو هيلع هللا ىلص كان رسـول اهللا -أ
 مــن املنــرب فحملهــام ملسو هيلع هللا ىلص، فنــزل رســول اهللا أمحــران يمــشيان ويعثــران
o n m : صــدق اهللا«:  ثــم قــالووضــعهام بــني يديــه

p  ْنظرت إىل هذين الصبيني يمـشيان ويعثـران، فلـم أصـرب حتـى
ُقطعت حديثي ورفعتهام ُ ُ«. 

                                                       
، وابـن ماجـه )١٤١٣(، والنـسائي )٣٧٧٤(، والرتمـذي )١١٠٩( أخرجه ابـو داود :صحيح )١(

 .)]٦١٦٨ (»املشكاة«[، )٥/٣٥٤(، وأمحد )٣٦٠٠(



 

 ١٦ أنواع الفتن وخطورهتا

ُكانت امرأتان معهام ابنامها، جاء الذئب فذهب بابن إحـدامها، «: ملسو هيلع هللا ىلص قال -ب ُ
إنـام ذهـب بابنـك، : إنام ذهب بابنك، وقالت األخرى: فقالت لصاحبتها

 فقىض به للكربى، فخرجتا عىل سـليامن بـن داود ¢فتحاكمتا إىل داود 
ائتـوين بالـسكني أشـقه بيـنهام، فقالـت :  فأخربتـاه، فقـالعليهام الـسالم

 .»ال تفعل، رمحك اهللا هو ابنها، فقىض به للصغرى: الصغرى
:  بامرأة تبكي عند قرب فقالملسو هيلع هللا ىلصّمر النبي :  قال—ن أنس بن مالك  وع-ج

ُإليك عني فإنـك مل تـصب بمـصيبتي، ومل :  قالت.»اتقي اهللا واصربي«
َّ فلم جتـد عنـده بـوابني، ملسو هيلع هللا ىلص، فأتت النبي ملسو هيلع هللا ىلصإنه النبي : فقيل هلا. تعرفه
 .»مة األوىلإنام الصرب عند الصد«: ملسو هيلع هللا ىلصمل أعرفك، فقال : فقالت

 . عندما فقد يوسف وأخاه¢ يعقوب -د
 عندما فقد ¢قال تعاىل يف وصف احلالة التي كان عليها يعقوب 
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 ).١٧٢٠(، ومسلم )٦٧٦٩(أخرجه البخاري  :صحيح )١(
 ).٩٢٦(، ومسلم )١٢٨٣( أخرجه البخاري :صحيح )٢(



 

 ١٧ الفصل األول
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ُ عندما تزوج أم سليم — وهذا أبو طلحة -هـ ًولدت له ولدا، وكـان أبـو ّ
ًطلحة حيبه حبا شديدا، ومرض الصبي مرضـا شـديدا، وتواضـع أبـو  ً ً ً

 .طلحة ملرضه أو تضعضع له

- 
 .»َّما تركت بعدي فتنة أرض عىل الرجال من النساء«: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

، فينظـر َحلوة خـرضة، وإن اهللا مـستخلفكم فيهـاإن الدنيا «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إرسائيـل كانـت 

 .»يف النساء
ٌفاملرأة فتنة عظمية للرجال، ولذلك عدها اهللا عز وجل يف كتابه يف 

q p : ُ الدنيوية التي يفتن هبا الناس، فقال تعاىلمقدمة الشهوات
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 ).٢١٤٤(، ومسلم )٥٤٧٠(، والبخاري )٢١٦٨( أخرجه الطياليس :صحيح )١(
 ).٢٧٤٠(، ومسلم )٥٠٩٦( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).٢٧٤٢(أخرجه مسلم  :صحيح )٣(



 

 ١٨ أنواع الفتن وخطورهتا

زينها :  أي.»ٌاملرأة عورة، فإذا خرجت استرشفها الشيطان«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 .يف أعني الرجال

 
ً أن شابا قرويا خرج ليال يف صحبة زوجته املتربجة وهو مفتخر هبـا أمـام -أ ً ً

فاستأجر سيارة لنقلهام إىل قريته، ويف الطريق لعب الـشيطان يف ! الناس
ُجـة، فتظـاهر بعطـل يف الـسيارة عقل السائق بسبب مشهد املـرأة املترب

ًفنزل إلصالحه، وأخريا طلب من الزوج النزول لـدفع الـسيارة قلـيال  ً
من اخللف، وأخذ هو يقودها، فطار باملرأة، وبقي زوجها عـىل األرض 

ًفظن رشا وال تسأل عن اخلـرب.. يستغيث وال مغيث  ُ . È Ç Æ
Í Ì Ë Ê É]النحل[. 

ً وهذا شاب يسري يف الشارع أمـام النـاس، فـرأى فتـاة متربجـة عاريـة -ب ُ ٌ
فافتتن هبا، فهجـم عليهـا يف الـشارع أمـام النـاس، فجـاءت الـرشطة 
فأخذوه من فوقها، ووضع يف السجن، فلـام وقـف هـذا الرجـل أمـام 

ّقبل أن حتكم عيل بيشء أطلب منك : القايض يف املحكمة، قال للقايض
 الفتاة أن تأيت باللبـاس الـذي كانـت تلبـسه عنـد وقـوع أن تطلب من

 .احلادثة، فلام جاءت الفتاة إىل القايض ورأى لباسها حكم برباءة املتهم
                                                       

 )].٦٦٩٠ (»يح اجلامعصح«[، )١١٧٣( أخرجه الرتمذي :صحيح )١(
 ).٣٥٢ص (»حتفة العروس« )٢(



 

 ١٩ الفصل األول

ّ وهذه قصة أخرى حدثت لشاب كان عىل عالقـة بفتـاة فمـن اهللا عليـه -ج ٍ ٍّ
بالتوبة واالستقامة عىل الطاعة وحضور جمالس العلم وبقي عـىل ذلـك 

 .فرتة من الزمن
ُويف يوم من األيام حرض درسا وكان الشيخ يتكلم عن حـديث  ً سـبعة «ٍ

عن الرجل الـذي « فعندما ذكر الشيخ »يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله
ّ فحـدث الـشاب التائـب »دعته امرأة ذات منصب ومجال قال إين أخاف اهللا

ُأنا اليـوم ال أفـتن بالنـساء، ولـو جـاءتني امـرأة ذات :  نفسهنفسه وقال يف ُ
 .ٍمنصب ومجال سأقول هلا إين أخاف اهللا

وبعد خروجه من الدرس وهو يسري يف الشارع قابلته الفتاة التـي كـان 
ُعىل عالقة هبـا قبـل التوبـة، فنظـر إليهـا ونظـرت إليـه، وكلمهـا وكلمتـه  ّ

هام بعد االتصال، فافتتن هبا وانـتكس واتصلت به واتصل هبا وتم اللقاء بين
عىل أم رأسه مرة أخرى، فلام سأله صـديقه الـذي تـاب عـىل يديـه يف املـرة 

 .األوىل عن سبب انتكاسه إىل املعايص مرة أخرى ذكر له قصة الفتاة
 وهذا مؤذن صعد عىل سطح املسجد لألذان، فنظر يف بيت جار املـسجد -د

ت عينه عىل ابنة صاحب البيت،  فوقع-ًوكان صاحب البيت نرصانيا-
ٍوكانت عىل قدر كبري من اجلامل، فافتتن هبا وتعلق هبا، ونزل وذهب إىل 

أنـت مـسلم وأنـا : البيت فطرق الباب وطلب منها الزواج فقالـت لـه
تنـرص أتزوجـك، فتنـرص : ما املطلوب؟ قالـت لـه: فقال هلا. نرصانية

زواج منها مـات، فخـرس وارتد عن دينه، ويف الطريق إىل بيته ليتجهز لل
 .الدنيا اآلخرة، وذلك هو اخلرسان املبني



 

 ٢٠ أنواع الفتن وخطورهتا

 عـىل َّمـا تركـت بعـدي فتنـة أرض«:  الذي قـالملسو هيلع هللا ىلصوصدق رسول اهللا 
 .»فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال . »الرجال من النساء

- 

Ã Â Á  È Ç ÆÅ Ä: قال تعاىل

Ê É ]الفرقان[. 
ُاملسلم يف هذه الدنيا يفتتن يف دينه من الكفـار واملنـافقني وأهـل البـدع 

 :واألهواء، ومن األمثلة عىل ذلك
 وهو متوسد ملسو هيلع هللا ىلصا إىل رسول اهللا شكون:  قال— عن خباب بن األرت -١

قـد «: أال تستنرص لنا، أال تدعو لنا؟ فقـال: ُبردة له يف ظل الكعبة فقلنا
، فيجـاء ُكان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض فيجعل فيهـا

فني، ويمشط بأمشاط احلديد مـا ُباملنشار فيوضع عىل رأسه فيجعل نص
َّدون حلمه وعظمه، فام يصده ذلك عن دينه، واهللا ليتمن هذا األمر حتـى 
ُيسري الراكب من صنعاء إىل حرضموت، ال خياف إال اهللا والـذئب عـىل 

 .»غنمه، ولكنكم تستعجلون

                                                       
 ).٢٧٤٠(، ومسلم )٥٠٩٦( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٢٧٤٢( أخرجه مسلم :صحيح )٢(
 ).٦٩٤٣( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ٢١ الفصل األول

ملا نزلنا أرض احلبـشة، جاورنـا هبـا : ( قالتملسو هيلع هللا ىلص عن أم سلمة زوج النبي -٢
ً، النجايش، أمنا عىل ديننا، وعبدنا اهللا ال نؤذى وال نسمع شـيئا ٍخري جار َّ ِ

ًنكرهه، فلام بلغ ذلك قريشا، ائتمروا أن يبعثوا إىل النجايش فينـا رجلـني 
ْجلدين وأن هيدوا للنجايش هدايا مما يستطرف من متاع مكة  : قالـت... َ

ٍجـار، فخرجنا، فقدما عىل النجايش، ونحن عنده بخري دار، وعند خـري 
فلم يبق من بطارقته بطريق إال دفعا إليه هديته قبل أن يكلام النجايش، ثم 

إنه قد صبا إىل بلد امللك منا غلامن سفهاء، فارقوا : قاال لكل بطريق منهم
َدين قومهم، ومل يدخلوا يف دينكم، وجاؤوا بدين مبتدع ال نعرفـه نحـن 

 لرتدوهم إلـيهم، فـإذا وال أنتم، وقد بعثنا إىل امللك فيهم أرشاف قومهم
كلمنا امللك فيهم، فأشريوا عليه بأن يـسلمهم إلينـا، وال يكلمهـم، فـإن 

ثـم إهنـام . نعم: ًقومهم أعىل هبم عينا، وأعلم بام عابوا عليهم، فقالوا هلم
إنه ! أهيا امللك: ّقربا هداياهم إىل النجايش فقبلها منهام، ثم كلامه، فقاال له

ن سفهاء، فـارقوا ديـن قـومهم ومل يـدخلوا يف قد صبا إىل بلدك منا غلام
َدينك، وجاؤوا بدين مبتدع ال نعرفه نحـن وال أنـت، وقـد بعثنـا إليـك 
فيهم أرشاف قومهم من آبائهم، وأعاممهم، وعشائرهم، لرتدهم إلـيهم، 

 .ًفهم أعىل هبم عينا، وأعلم بام عابوا عليهم، وعاتبوهم فيه
 بن أيب ربيعة وعمرو بن العاص ومل يكن يشء أبغض إىل عبداهللا: قالت

! صـدقا أهيـا امللـك: فقالت بطارقته حوله. من أن يسمع النجايش كالمهم



 

 ٢٢ أنواع الفتن وخطورهتا

ّقومهم أعىل هبم عينا، وأعلم بام عابوا عليهم، فأسلمهم إليهام، فلريداهم إىل  ِ ً
 . بالدهم وقومهم

ــت ًإذا ال ) أي ال واهللا(ال هــيم اهللا : فغــضب النجــايش، ثــم قــال: قال
ًيهام، وال أكاد قوما جاوروين، ونزلوا بالدي، واختاروين عىل من أسلمهم إل

سواي، حتى أدعوهم فأسأهلم ما يقـول هـذان يف أمـرهم، فـإن كـانوا كـام 
يقولون أسلمتهم إليهام، ورددهتـم إىل قـومهم، وإن كـانوا عـىل غـري ذلـك 

 .منعتهم منهام، وأحسنت جوارهم ما جاوروين
 فـدعاهم، فلـام جـاءهم ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ثم أرسل إىل أصـحاب رسـول : قالت

ما تقولـون للرجـل إذا جئتمـوه؟ : رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض
 كائن يف ذلك ما هو كـائن، ملسو هيلع هللا ىلصنقول واهللا ما علمنا، وما أمرنا به نبينا : قالوا

َفلام جاؤوه، وقد دعا النجايش أساقفته، فنرشوا مصاحفهم حولـه، سـأهلم ِ .
تم فيه قومكم، ومل تدخلوا يف دينـي وال ديـن ما هذا الدين الذي فارق: فقال

 أحد من هذه األمم؟
كنـا ! أهيـا امللـك: فكان الذي كلمه جعفر بن أيب طالب فقال له: قالت

ًقوما أهل جاهلية، نعبد األصنام، ونأكل امليتـة، ونـأيت الفـواحش، ونقطـع 
األرحام، ونيسء اجلوار، ويأكل القوي منا الضعيف فكنا عىل ذلك، حيـث 

ً اهللا إلينا رسوال منا نعرف نسبه وصدقه، وأمانتـه وعفافـه، فـدعانا إىل بعث
اهللا لنوحده، ونعبده، ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من احلجـارة 



 

 ٢٣ الفصل األول

واألوثان، وأمرنا بصدق احلديث، وأداء األمانـة، وصـلة الـرحم، وحـسن 
الـزور، اجلوار، والكف عن املحارم والدماء، وهنانا عن الفـواحش وقـول 

وأكل مال اليتيم، وقذف املحصنات، وأمرنا أن نعبد اهللا وحده ال نرشك بـه 
 .ًشيئا، وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام

 فصدقناه، وآمنا به واتبعناه عـىل مـا -فعدد عليه أمور اإلسالم: قالت-
ًجاء به فعبدنا اهللا وحده، فلم نرشك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا 

َحل لنا فعدا علينا قومنا، فعذبونا وفتنونا عـن ديننـا، لريدونـا إىل عبـادة ما أ
األوثان من عبادة اهللا، وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث، فلام قهرونـا 
وظلمونا، وشقوا علينا، وحالوا بيننا وبني ديننا خرجنا إىل بلدك واخرتنـاك 

! لم عنـدك أهيـا امللـكُعىل من سواك، ورغبنا يف جوارك، ورجونا أن ال نظ
 .)احلديث... 
َملا أمجع أبو سـلمة اخلـروج إىل املدينـة رحـل يل : (﴿ تقول أم سلمة -٣ َّ َ

، ومحل معي ابني سلمة بن أيب سلمة يف حجـري، بعريه، ثم محلني عليه
) وهـم أصـهاره(ُد بعريه، فلام رأته رجـال بنـي املغـرية ثم خرج يب يقو
عالم ! هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه: قاموا إليه فقالوا

 نرتكك تسري هبا يف البالد؟

                                                       
 ).١٧٠ص( األلباين »صحيح السرية النبوية«: انظر )١(



 

 ٢٤ أنواع الفتن وخطورهتا

وغضب عـن : فنزعوا خطام البعري من يده فأخذوين منه، قالت: قالت
 ابننـا عنـدها إذ ال واهللا ال نـرتك: قالوا. ذلك بنو عبد األسد رهط أيب سلمة

فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يـده، : قالت. نزعتموها من صاحبنا
وانطلق به بنو عبد األسد وحبسني بنو املغرية عندهم، وانطلق زوجـي أبـو 

 .سلمة إىل املدينة
ِّففرق بيني وبني زوجي وبني ابني، قالـت: قالت ُ فكنـت أخـرج كـل : َ

ًبكي حتى أميس سنة أو قريبا منهـا، حتـى غداة فأجلس باألبطح، فام أزال أ ُ
 فرأى ما يب فرمحني فقال لبنـي -أحد بني املغرية-ّمر يب رجل من بني عمي 

ّأال خترجون هذه املسكينة؛ فرقتم بينها وبني زوجها وبني ولدها؟: املغرية ُ 
ّورد بنو عبد األسـد : قالت. احلقي بزوجك إن شئت: فقالوا يل: قالت

فارحتلت بعـريي، ثـم أخـذت ابنـي فوضـعته يف : قالت. ّإيل عند ذلك ابني
. ومـا معـي أحـد مـن خلـق اهللا. حجري ثم خرجت أريد زوجي باملدينـة

أتبلغ بمن لقيـت حتـى أقـدم عـىل زوجـي، حتـى إذا كنـت : فقلت: قالت
 .بالتنعيم لقيت عثامن بن طلحة بن أيب طلحة أخا بني عبد الدار

أريـد زوجـي باملدينـة : فقلـت: التإىل أين يا بنت أيب أمية؟ ق: فقال يل
واهللا : قـال. ُال واهللا إال اهللا وبني هـذا: فقلت: َأو ما معك أحد؟ قالت: قال

مالك من مرتك، فأخذ بخطـام البعـري فـانطلق معـي هيـوي يب، فـواهللا مـا 
ًصحبت رجال من العرب قط أرى أنه كان أكرم منـه، كـان إذا بلـغ املنـزل 



 

 ٢٥ الفصل األول

 إذا نزلت عنه استأخر ببعريي فحط عنه، ثم أناخ يب، ثم استأخر عني، حتى
َّقيده يف الشجرة، ثم تنحى إىل الشجرة فاضطجع حتتها، فإذا دنا الرواح قـام 

اركبـي، فـإذا ركبـت : إىل بعريي فقدمـه فرحلـه، ثـم اسـتأخر عنـي فقـال
فاستويت عىل بعريي أتى فأخذ بخطامه، فقاد يب حتى ينـزل يب، فلـم يـزل 

فلام نظر إىل قرية بني عمـرو بـن عـوف . ي املدينةيصنع ذلك يب حتى أقدمن
 فادخليها عـىل ً-وكان أبو سلمة هبا نازال-زوجك يف هذه القرية : بقباء قال

 .ًبركة اهللا ثم انرصف راجعا إىل مكة
واهللا ما أعلم أهل بيت يف اإلسالم أصاهبم ما أصاب آل : فكانت تقول

 .)بن طلحةًأيب سلمة، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثامن 
أحتـب أن :  وهذا صحايب جليل أخذه الكفار يف مكة، وعذبوه وقالوا له-٤

ًحممدا مكانك، وأنت سليم معاىف يف أهلك ومالك؟ ٌ ً 
واهللا ما أحب أين يف أهـيل وولـدي ومـايل، معـي : فصاح فيهم، وقال هلم

 : بشوكة، ولذلك قال فيه القائلملسو هيلع هللا ىلص، ويصاب رسول اهللا عافية الدنيا ونعيمها
ــــــــسلام ــــــــريش م ًأرست ق ٌ  

  ٌهـل يرضـيك أنـك سـامل: سألوه
َكال ال سلمت من الردى: فأجاب ِ ُ ِ  

  
 

ــسياف ــل إىل ال ــال وج ــىض ب   ٍفم
ِولك النبـي فـدى مـن اإلتـالف؟ ِ ً  
ِويــصاب أنــف حممــد برعــاف ٍ ُ  

 

                                                       
 ).٢٠٤-١/٢٠٢( أكرم ضياء العمري »السرية النبوية الصحيحة«: انظر )١(



 

 ٢٦ أنواع الفتن وخطورهتا

ٌكان ملك فيمن كان قـبلكم، «:  قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا — عن صهيب -٥
َوكان له ساحر فلام كرب قال للملك ُ ًإين قـد كـربت فابعـث إيل غالمـا : ٌ ّ ُ

ُأعلمه السحر؛ فبعـث إليـه غالمـا يعلمـه، وكـان يف طريقـه إذا سـلك  ُ ً ُ
ّ فأعجبـه، فكـان إذا أتـى الـساحر مـر ُراهب، فقعد إليه وسمع كالمـه ُ

ُبالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر رضبه، فـشكا ذلـك إىل الراهـب، 
: حبسني أهيل، وإذا خشيت أهلك فقل: إذا خشيت الساحر فقل: فقال

 .حبسني الساحر
ٍفبينام هو كذلك إذ أتى عىل دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال اليـوم : ٍ

ُالساحر أفضل: أعلم اللهـم إن كـان : ً أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقالُ
َّأمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتـل هـذه الدابـة، حتـى يمـيض  ِ ُ

 .ُالناس، فرماها فقتلها ومىض الناس، فأتى الراهب فأخربه
ُأنت اليوم أفضل مني قد بلـغ مـن أمـرك مـا ! ُأي بني: فقال له الراهب َ

ُأرى، وإنك ستبتىل، فإن ابت ُليت فال تدل عيل؛ وكـان الغـالم يـربئ األكمـه ُ ّ َّ ُ
ٌواألبرص، ويداوي الناس من سائر األدواء، فسمع جليس للملك كان قـد 

ٍعمي، فأتاه هبدايا كثرية، فقال َِ : ما ههنا لك أمجع، إن أنـت شـفيتني، فقـال: َ
ُإين ال أشفي أحدا، إنام يشفي اهللا، فإن أنت آمنت بـاهللا دعـوت اهللا فـشفاك،  ً

 . َآمن باهللا، فشفاه اهللا، فأتى امللك فجلس إليه كام كان جيلسف
َمـن رد عليـك بـرصك؟ قـال: فقال لـه امللـك ٌّأولـك رب : قـال. ريب: َ

ُريب وربك اهللا، فأخذه فلم يزل يعذبـه حتـى دل عـىل الغـالم، : غريي؟ قال ُ ُُ



 

 ٢٧ الفصل األول

 ِقد بلغ من سحرك ما تربئ األكمـه! ُأي بني: فجيء بالغالم، فقال له امللك
 .ًإين ال أشفي أحدا، إنام يشفي اهللا: فقال! واألبرص وتفعل وتفعل

ّفأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل عىل الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له ُ :
ُارجع عن دينك، فأبى، فدعا باملئشار، فوضع املئشار يف مفرق رأسه، فـشقه  َ ُِ

َّحتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس امللك فقيل له فـأبى، ارجـع عـن دينـك : ِ
فوضع املئشار يف مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شـقاه، ثـم جـيء بـالغالم 

اذهبوا بـه : ٍارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إىل نفر من أصحابه فقال: فقيل له
ْإىل جبل كذا وكذا، فاصعدوا به اجلبل، فإذا بلغتم ذروتـه، فـإن رجـع عـن  ُ

اللهم اكفنـيهم بـام : الدينه، وإال فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به اجلبل، فق
ما : شئت، فرجف هبم اجلبل فسقطوا، وجاء يميش إىل امللك، فقال له امللك

 فعل أصحابك؟
ُاذهبوا بـه فـامحلوه : كفانيهم اهللا، فدفعه إىل نفر من أصحابه فقال: فقال

 . ٍيف قرقور، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه فذهبوا به
َنهم بم شئت، فانكفأت هبـم الـسفينة فغرقـوا، وجـاء اللهم اكفي: فقال ِ

 .كفانيهم اهللا: ما فعل أصحابك؟ فقال: يميش إىل امللك، فقال له امللك
ُإنك لست بقاتيل حتى تفعل ما آمرك به، قال: فقال للملك ُ ومـا هـو؟ : َ

ًجتمع الناس يف صعيد واحد، وتصلبني عىل جذع، ثـم خـذ سـهام مـن : قال ٍ ٍ ُ
باسـم اهللا رب الغـالم، ثـم : السهم يف كبد القوس، ثم قـلكنانتي، ثم ضع 



 

 ٢٨ أنواع الفتن وخطورهتا

ُارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس يف صعيد واحد، وصـلبه  َ ََ ٍ ٍ
ًعىل جذع، ثم أخذ سهام من كنانته، ثم وضع الـسهم يف كبـد القـوس، ثـم  ٍ

ُباسم اهللا رب الغالم، ثم رماه فوضع السهم يف صدغه، فوضع يـده يف: قال ُ ِِّ ِ ْ 
ُصدغه يف موضع السهم فامت، فقال الناس ُِ آمنـا بـرب ! آمنا بـرب الغـالم: ِ

ُفأيت امللك فقيل له! آمنا برب الغالم! الغالم ِ ُأرأيت ما كنت حتذر؟ قد واهللا : ُ
َّنزل بك حذرك، قد آمن الناس، فـأمر باألخـدود بـأفواه الـسكك فخـدت  ُ ِ َ ُ

 .وأرضم فيها النريان
ُفأمحوهمن مل يرجع عن دينه : وقال َاقـتحم، ففعلـوا :  فيها، أو قيل لـه

ٌّحتى جاءت امرأة ومعها صبي هلا، فتقاعست أن تقع فيها، فقال هلا الغـالم ٌ :
َّيا أمه  .»ِاصربي، فإنك عىل احلق! ُ

U :  عن هؤالء يف كتابه، فقال تعاىل-عز وجل-وقد أخربنا اهللا 

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V 
c]الربوج[. 

                                                       
ُفأقحموه«ويف رواية : فأمحوه )١( ِ ْ«.  

 ).٣٠٠٥(أخرجه مسلم  :صحيح )٢(
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ُإن اهلوى يمنع صـاحبه مـن االسـتجابة للحـق، قـال تعـاىل َ ُ :º ¹ 

Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »  È
Ì ËÊ É Ò Ñ Ð Ï Î Í ]القصص[. 

ُإن اهلوى إله يعبد من دون اهللا، فاهلوى عند كثري من النـاس هـو الـذي  ُ ٌ
يأمر وهو الذي ينهى، وهو الذي حيلل هلـم وهـو الـذي حيـرم، فأصـحاب 

 .اهلوى حيبون ويوالون هلواهم، ويبغضون ويمنعون هلواهم
% & ' ) ( * + ,  ! " # $: قـــال تعـــاىل

 .]اجلاثية[ 2 3 4 5 76 8 9 :- . / 0 1 
ــاىل ــال تع Ã Â Á À  È Ç Æ Å Ä: وق

 É+ * ) (' & % $ # " !  0 / . -,
 .]الفرقان[1 2

ِإىل مجيع فرق الضالل واحلـزبيني الـذين أوقعـوا األمـة يف فتنـة انظروا  ِ
التفرق والتحـزب والتعـصب؛ تـروا أن سـبب مـا هـم فيـه أهنـم يتبعـون 



 

 ٣٠ أسباب الفتن

´ µ ¶ : ، قـال تعـاىلملسو هيلع هللا ىلصأهواءهم وال يستجيبون هللا وال لرسوله 

 Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸
Æ Å Ä Ã]املؤمنون[. 

َولذلك أمر اهللا رسله وأنبياءه أن يتبعوا الوحي الذي جاءهم من اهللا 
Ê É  Í Ì Ë: ¢وال يتبعوا اهلوى، قال تعاىل لنبيه داود 

Î Ñ Ð Ï Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò  Þ
è ç æ å ä ã â á à ß ]ص[. 

ــــاىل لرســــوله  ــــال تع ª » ¬ ® ¯ ° ± ² : ملسو هيلع هللا ىلصوق

 .]٤٩:املائدة[³

¸ À ¿ ¾½ ¼ » º¹  :ًوقال تعـاىل لـه أيـضا
Á ]١٥:الشورى[. 

ِاهلــوى يوقــع صــاحبه يف الفتنــة  ُ    -فتنــة الــشهوات وفتنــة الــشبهات-ُ
ُثـالث مهلكـات وثـالث منجيـات «: ملسو هيلع هللا ىلصفيهلك، ولـذلك قـال  ٌٌ   وذكـر  »..ٌ

ُفشح مطاع، وهـوى متبـع وإعجـاب : فأما املهلكات« :فقال  املهلكاتملسو هيلع هللا ىلص
 .»املرء بنفسه

                                                       
 )].٣٠٤٥ (»صحيح اجلامع«[، )٥٧٥٤ (»املعجم األوسط« أخرجه الطرباين يف :حسن )١(



 

 ٣١ الفصل الثاين

 
ُالغلو يف الدين سبب للوقوع يف الفتن، ولذلك جاء اإلسالم حيـذر مـن  ٌ

 ! " # $ % & ': غلو يف الدين، قـال تعـاىلال
 .]٧٧:املائدة[

َّإياكم والغلو يف الدين؛ فإنه أهلـك مـن كـان ! يا أهيا الناس«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 .»ُّقبلكم الغلو يف الدين

ُومن خالل جممل النصوص املشتملة عىل النهـي عـن الغلـو، يتبـني أن 
 :الغلو نوعان
ّ الغلو الكيل االعتقادي:األول ّ. 
ُّ الغلو اجلزئي العميل:الثاين ُّ ُّ. 

الغلــو املتعلــق بكليــات الــرشيعة، : ِّواملــراد بــالغلو الكــيل االعتقــادي
لوالء والرباء، كالغلو يف األئمـة وادعـاء الغلو يف ا: وبمسائل االعتقاد، مثل

 .العصمة هلم، أو الغلو يف الرباءة من املجتمع العايص
 .الغلو يف التكفري؛ كالتكفري باملعصية: ومثل

ِّوهذا الغلو الكيل االعتقادي أشد خطرا من الغلو اجلزئي العميل؛ ذلك  ً ُّ
ًأن الفرق إنام تصري فرقا بخالفها للفرقة الناجية يف ِ ُِ ّ معنـى كـيل للـدين، ويف َ

                                                       
صحيح ابن «[، )٣٨٦٠(، وابن حبان )٣٠٥٧(، والنسائي )٣٠٢٩( أخرجه ابن ماجه :صحيح )١(

 )].٢٤٧٣ (»ماجه



 

 ٣٢ أسباب الفتن

ُّقاعدة من قواعد الرشيعة، ال يف جزئي من اجلزئيـات؛ إذ اجلزئـي أو الفـرع  ّ
ُالشاذ ال ينشأ عنه خمالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنـام ينـشأ التفـرق عنـد  ً ُُّ

 .وقوع املخالفة يف األمور الكلية
ًغلوها غلوا كليـا اعتقاديـا، ولـ: ِفمن أسباب نشوء الفرق ً ً ُ ذلك فـإن ثمـة ُ

ّأوصافا وخصائص جتمع بني الفرق الغالية عىل مر التاريخ، ذكـر أهـل العلـم  ُ ً
ًومما يطرد كثريا يف فرق الغالة وصفان جيمعهام حديث رسـول اهللا . ًبعضا منها َّ

 يف حديث قصة الرجل الذي اعـرتض — الذي رواه أبو سعيد اخلدري ملسو هيلع هللا ىلص
ٌفسأل رجل النب: وفيه .. ملسو هيلع هللا ىلصعىل قسمة النبي  َ أن يقتله ملسو هيلع هللا ىلصَّي َ َّفمنعه، فلام وىل ... ُ

ُ قوما يقـرءون القـرآن ال جيـاوز -أو يف عقب هذا-إن من ضئيضء هذا «: قال ُ ً
حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهـل اإلسـالم، 

َويدعون أهل األوثان، لئن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد َ«. 
 :فنيهذين الوصإليكم تفصيل و
ٍ فهـم يقرءونـه دون فقـه، وعـدم فهمهـم للقـرآن ،عدم فهم القرآن :األول

ٍبشكل سليم؛ جعلهم يأخذون آيات نزلت يف الكفار، فيحملوهنـا عـىل  ٍ
إهنم انطلقوا إىل : ( يف اخلوارجگاملسلمني، فقد قال عبداهللا بن عمر 

 .)آيات نزلت يف الكفار فجعلوها عىل املؤمنني
                                                       

 ).١٠٦٤(، ومسلم )٣٣٤٤(خرجه البخاري أ :صحيح )١(
)] ٤/٢٣٩ (»خمترص صحيح البخـاري«[، )فتح-١٢/٣٥٣(ًتعليقا  أخرجه البخاري :صحيح )٢(

. 



 

 ٣٣ الفصل الثاين

ِ ويضم بعضهم إىل التكفـري اسـتحالل الـدماء، وهـذا يكـاد ،ُالتكفري :ًثانيا
 .ًيكون مشرتكا بني أكثر أهل البدع

ًما ابتدع رجل بدعة إال استحل السيف: (قال أبو قالبة ٌ(. 
ُطريقة أهل البدع جيمعون بني : (رمحه اهللاوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

سنة وإمجـاع الـصحابة، ًاجلهل والظلم، فيبتدعون بدعة خمالفة للكتاب والـ
ِّويكفرون من خالفهم يف بدعهم ُ(. 

 
q p o n m l k j i h g : قال تعاىل -١

 � ~ } | { z y x w v u t s r
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¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²]آل عمران[. 
يـا أبـا : — لعبـد اهللا بـن مـسعود — يقول أبو موسـى األشـعري -٢

َإين رأيت يف املسجد آنفا أمرا أنكرته، ومل أر واحلمـد هللا إال ! عبدالرمحن ً ً
رأيـت يف املـسجد : َ إن عشت فـسرتاه، قـال:فام هو؟ فقال: ًخريا، قال

ًقوما حلقا جلوسا، ينتظرون الصالة ً ٌيف كل حلقة رجـل، ويف أيـدهيم : ًِ
                                                       

ــدارمي  :إســناده صــحيح )١( ــرشيعة«، واآلجــري يف )١٠٠(أخرجــه ال ــو نعــيم )١٤٥ (»ال ، وأب
 ].حسني سليم الداراين: حتقيق) ١/٢٣١ (»سنن الدارمي«[ ، )٢/٣٢٦(

 )٢/٢٥٥ (»الرد عىل البكري« )٢(



 

هللـوا مئـة، فيهللـون : كربوا مئة، فيكربون مئة، فيقول: ًحصا، فيقول
 فامذا قلت هلم؟: سبحوا مئة، فيسبحون مئة، قال: مئة، ويقول

َما قلت هلم شيئا انتظار رأيك : قال  .أو انتظار أمركً
َأفال أمرهتم أن يعـدوا سـيئاهتم، وضـمنت هلـم أن ال يـضيع مـن : قال

ِحسناهتم؟ ثم مىض ومضينا معه، حتى أتى حلقة من تلـك احللـق، فوقـف 
 .عليهم

 ما هذا الذي أراكم تصنعون؟: فقال
ّحصا نعد به التكبري والتهليل والتسبيح! يا أبا عبدالرمحن: قالوا : قـال. ً
ٌاتكم، فأنا ضامن أن ال يضيع من حسناتكم يشء، وحيكم يا أمـة ّفعدوا سيئ
 !َما أرسع هلكتكم! حممد

َ متوافرون، وهذه ثيابه مل تبل، وآنيته مل تكرس، ملسو هيلع هللا ىلصهؤالء صحابة نبيكم  ُ
 أو مفتتحـوا ملسو هيلع هللا ىلصإنكم لعىل ملة هي أهدى من ملة حممـد ! والذي نفيس بيده
وكم من : قال. أردنا إال اخلريما ! واهللا يا أبا عبدالرمحن: باب ضاللة؟ قالوا
 .مريد للخري لن يصيبه

 »ًأن قوما يقـرءون القـرآن ال جيـاوز تـراقيهم«:  حدثناملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا 
 .ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم توىل عنهم! وأيم اهللا

رأينا عامة أولئك احللق يطاعنوننا يوم النهروان : (فقال عمرو بن سلمة
 .)مع اخلوارج

                                                       
، ١٩٨ص (»تـاريخ واسـط«والسياق له، وبحشل يف ) ٢١٠( أخرجه الدارمي :إسناده صحيح )١(

= 

 ٣٤ أسباب الفتن



 

 ٣٥ الفصل الثاين

 اعتزلوا -وهم اخلوارج-ملا خرجت احلرورية : گباس يقول ابن ع
ْأبرد بالظهر ! يا أمري املؤمنني: —ّفقلت لعيل . يف دارهم وكانوا ستة آالف
 .كال: إين أخاف عليك، قلت: قال. لعيل آيت هؤالء القوم فأكلمهم

ُفقمت وخرجت ودخلت عليهم يف نصف النهـار، وهـم قـائلون : قال ُ
ٍرحبا بك يا ابن عباسم: فسلمت عليهم، فقالوا  فام جاء بك؟! ً

 وصـهره، وعلـيهم نـزل ملسو هيلع هللا ىلصأتيتكم من عند أصحاب النبـي : قلت هلم
ٌالقرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، ولـيس فـيكم مـنهم أحـد؛ ألبلغكـم مـا 

 .يقولون وختربوين بام تقولون
 وابـن عمـه؟ ملسو هيلع هللا ىلصأخربوين ماذا نقمتم عىل أصـحاب رسـول اهللا : قلت
 َّما هن؟: ُقلت. ثالث: قالوا

: َّ فإنه حكم الرجال يف أمر اهللا، وقال اهللا تعـاىلّأما إحداهن: قالوا
 .ُما شأن الرجال واحلكم؟ فقلت هذه واحدة. ]٥٧:األنعام[ 

ً فإنه قاتل ومل يسب ومل يغنم، فإن كانوا كفارا سـلبهم وأما الثانية: قالوا ِ
 هذه اثنتان فام الثالثة؟: ني ما أحل قتاهلم، قلتوإن كانوا مؤمن

 . إنه حمى نفسه عن أمري املؤمنني فهو أمري الكافرين: قالوا

                                                       
 )].٢٠٠٥ (»الصحيحة«[، )١٩٩



 

 ٣٦ أسباب الفتن

أرأيـتم إن : قلـت. حسبنا هـذا: هل عندكم يشء غري هذا؟ قالوا: قلت
ُّ مـا يـرد قـولكم أترضـون؟ ملسو هيلع هللا ىلصُقرأت عليكم من كتاب اهللا، ومن سنة نبيه 

 .نعم: قالوا
َّكم الرجال يف أمر اهللا، فأنـا أقـرأ علـيكم يف كتـاب أما قولكم ح: قلت

اهللا؛ أن قد صري اهللا حكمه إىل الرجال يف ثمن ربع درهم، فـأمر اهللا الرجـال 
ª » ¬ ® ¯ ° ± ³² ´ : أن حيكموا فيه، قال اهللا تعـاىل

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ Ã Â Á À ¿ ]٩٥:املائـــــدة[ ،
فأنشدتكم باهللا تعاىل أحكم الرجال يف أرنب ونحوها من الصيد أفـضل، أم 
حكمهم يف دمائهم وصالح ذات بينهم، وأنتم تعلمون أن اهللا تعاىل لو شـاء 

 .بل هذا أفضل: ُحلكم ومل يصري ذلك إىل الرجال؟ قالوا

 Q P O N: -عـز وجـل-ويف املرأة وزوجها قـال اهللا 

Y X W V U T S R [ Z  _^ ] \
` b a d c e ]ــساء ــاهللا، حكــم الرجــال يف ]٣٥:الن ــشدتكم ب ُ فأن

صالح ذات بينهم، وحقن دمائهم أفضل من حكمهم يف امـرأة؟ أخرجـت 
 .نعم: من هذه؟ قالوا

سب ومل يغـنم، أفتـسبون أمكـم عائـشة وأما قولكم قاتـل ومل يـ: قلت
فإن قلتم إنا نستحل ! وتستحلون منها ما تستحلون من غريها وهي أمكم؟



 

 ٣٧ الفصل الثاين

منها ما نستحل من غريها؛ فقد كفرتم، ولئن قلتم ليست بأمنا؛ فقد كفرتم؛ 
ــول ــاىل يق  ¨ © ª » ¬® ¯ °: ألن اهللا تع

أخرجـت : قلت. تدورون بني ضاللتني، فأتوا منها بمخرج فأنتم ]٦:األحزاب[
 .نعم: من هذه؟ قالوا

وأما قولكم حمى اسمه من أمـري املـؤمنني، فأنـا آتـيكم بمـن ترضـون، 
ٍّ يوم احلديبية صـالح املـرشكني فقـال لعـيل ملسو هيلع هللا ىلصوأراكم قد سمعتم أن النبي 

، ال:  فقال املـرشكون»ملسو هيلع هللا ىلصاكتب هذا ما صالح عليه حممد رسول اهللا «: —
: واهللا ما نعلم أنك رسول اهللا، لو نعلم أنك رسـول اهللا ألطعنـاك، فاكتـب

 .حممد بن عبداهللا
  رســول اهللا، اللهــم إنــك تعلــم ! امــح يــا عــيل«: ملسو هيلع هللا ىلصفقــال رســول اهللا 
  ، » واكتب هذا مـا صـالح عليـه حممـد بـن عبـداهللاّأين رسولك، امح يا عيل

ّ خري من عيل، وقد حما نفسه ومل يكن حموه ذلك يمحوه ملسو هيلع هللا ىلصواهللا لرسول اهللا ف ٌ
 .من النبوة

: أي-نعم فرجع منهم ألفـان وخـرج سـائرهم : خرجت من هذه؟ قالوا
 .ُ فقتلوا عىل ضاللتهم، فقتلهم املهاجرون واألنصار-ّعىل عيل بن أيب طالب

                                                       
، )٨/١٧٩ (»الـسنن«، والبيهقـي يف )١٦٧-٥/١٦٥ (»الكـربى« أخرجه النـسائي يف :حسن) ١(

 مـصطفى »ند من فضائل الـصحابةالصحيح املس«[ ، )١٦٥، ٢/١٦٤ (»املستدرك«واحلاكم يف 
 )].١٤٣، ١٤٢ص(العدوي 



 

 ٣٨ أسباب الفتن

 :»تفسريه«روى ابن جرير يف 

 .]٧:آل عمران[ y x w v u:  هذه اآليةعن قتادة أنه كان قرأ
ولعمري لقـد !! إن مل يكونوا احلرورية والسبائية فال أدري من هم: قال

 بيعـة الرضـوان ملسو هيلع هللا ىلصكان يف أهل بدر واحلديبية الذين شهدوا مع رسول اهللا 
ٌمن املهاجرين واألنصار خرب ملن استخرب، وعربة من استعرب ، ملن كان يعقل ٌ

 ...أو يبرص 
ٌ يومئـذ كثـري باملدينـة ملسو هيلع هللا ىلصإن اخلوارج خرجـوا وأصـحاب رسـول اهللا 

ٌوالشام والعراق، وأزواجه يومئذ أحياء، واهللا ما خرج منهم ذكـر وال أنثـى 
ّحروريا قط، وال رضوا الذي هم عليه، وال مالؤوهم فيه، بل كانوا حيدثون  ُ ً

ي نعـتهم بـه وكـانوا يبغـضوهنم  إيـاهم، ونعتـه الـذملسو هيلع هللا ىلصبعيب رسـول اهللا 
 . عليهم أيدهيم إذا لقوهم-واهللا-ّبقلوهبم، ويعادوهنم بألسنتهم، وتشتد 

ًولعمري لو كان أمـر اخلـوارج هـدى الجتمـع، ولكنـه كـان ضـالال  ً ُ
ًفتفرق، وكذلك األمر إذا كان من عند غري اهللا وجـدت فيـه اختالفـا كثـريا  ً

ً زمان طويل فهل أفلحوا فيه يومـا هذا األمر منذ-أداروا: أي-فقد أالصوا 
 كيف ال يعترب آخر هؤالء القوم بأوهلم؟!! أو أنجحوا؟ يا سبحان اهللا

ًلو كانوا عىل هدى فقط أظهره اهللا وأفلجه ونرصه، ولكنهم كـانوا عـىل 
باطل أكذبه اهللا وأدحضه، فهم كام رأيتهم، كلام خرج هلم قـرن أدحـض اهللا 

 ...ماءهم حجتهم وأكذب أحدوثتهم، وأهرق د



 

 ٣٩ الفصل الثاين

ًإن كتموه كان قرحا يف قلـوهبم وغـام علـيهم، وإن أظهـروه أهـرق اهللا  ً
ٍ دين سوء فاجتنبوه، واهللا إن اليهودية لبدعـة، وإن -واهللا-ذاكم .. دماءهم 

النرصانية لبدعة، وإن احلرورية لبدعة، وإن الـسبائية لبدعـة، مـا نـزل هبـن 
 . ه.ا »كتاب وال سنهن نبي

h g  l k j i: ًملشار إليهـا سـابقاويف اآلية الكريمة ا

s r q p o n m...  ]ــران ــني اهللا ]٧:آل عم ــة يب    اآلي
ً أنه عند حلول الفتن واملشتبهات، فإن أعظـم مـن يبينهـا بيانـا -عز وجل-

ي أن ًصحيحا عىل وجهها الصحيح هم الراسخون يف العلم، ولـذلك ينبغـ
 .ُيعلم أن أهل العلم ليسوا عىل درجة واحدة يف العلم

ًوها هنا أثر مهم جدا أورده حتى يتبني لطالب احلق معنى إتباع املتشابه 
 .ومعنى الرسوخ يف العلم
ٌكنت قد شغفني رأي من رأي اخلوارج فخرجنـا : (عن يزيد الفقري قال

ْفمررنا عـىل : قاليف عصابة ذوي عدد نريد أن نحج، ثم نخرج عىل الناس،  َ َ
 عن رسول اهللا -جالس إىل سارية-املدينة فإذا جابر بن عبداهللا حيدث القوم 

 .فإذا هو قد ذكر اجلهنميني: ، قالملسو هيلع هللا ىلص
واهللا ! ما هذا الذي حتدثون؟! ملسو هيلع هللا ىلصيا صاحب رسول اهللا : فقلت له: قال
ــول ــران[| { ~ � ¡ ¢: يق ¾ ¿ À  و.]١٩٢:آل عم

Â Á Ä Ã ]فام هذا الذي تقولون؟. ]٢٠:السجدة 



 

 ٤٠ أسباب الفتن

فهل سـمعت بمقـام حممـد : قال. نعم: أتقرأ القرآن؟ قلت: فقال: قال
 ملسو هيلع هللا ىلصفإنـه مقـام حممـد : قـال. نعـم: ؟ قلـت-يعني الذي يبعثه اهللا فيه- ملسو هيلع هللا ىلص

ّ وضـع الـرصاط ومـر ثـم نعـت: ُاملحمود الذي خيرج اهللا به من خيرج، قال
غري أنـه قـد زعـم أن : وأخاف أال أكون أحفظ ذاك، قال: الناس عليه، قال

 !ًقوما خيرجون من النار بعد أن يكونوا فيها
ًفيدخلون هنـرا مـن : قال. يعني فيخرجون كأهنم عيدان السامسم: قال

: َأهنار اجلنة، فيغتسلون فيه، فيخرجـون كـأهنم، القـراطيس فرجعنـا فقلنـا
؟ فرجعنا، فال واهللا ما خرج ملسو هيلع هللا ىلص أترون الشيخ يكذب عىل رسول اهللا وحيكم

 :فهذا األثر يدل عىل فوائد؛ منها.... )منا غري رجل واحد
 رضورة لزوم منهج السلف يف الفهم واالستدالل، فهؤالء فهمـوا أن ً:أوال

اإلنسان إذا أدخل النار فإنه ال خيرج منها، وهذه شبهة، وهـذه الـشبهة 
فتنة، فإهنم ملا حصلت يف قلوهبم هذه الشبهة ورأوا الناس عىل تورث ال

 .غري ما هم عليه أرادوا أن يقاتلوا الناس وأن خيرجوا عليهم
يف - أنه ال يكفي حسن النية بغري منهج صحيح، فهؤالء كانـت نيـتهم :ًثانيا

ّ حسنة إال أن ذلك ال يكفي؛ فالعبادة هلـا رشطـان ال بـد مـن -أنفسهم ً
 .ملسو هيلع هللا ىلصاإلخالص هللا، واملتابعة للنبي : ًمعا؛ ومهااجتامعهام 

                                                       
 ).١٩١( أخرجه مسلم :صحيح) ١(



 

 ٤١ الفصل الثاين

ّ أن الرجوع إىل احلق من موانع الفتنة، فهؤالء ملا رجعوا إىل احلق صـار :ًثالثا
 .ًهذا مانعا هلم من الوقوع يف الفتنة

 بيان فـضل العلـامء يف توجيـه النـاس إىل املـنهج الـصحيح والـرأي :ًرابعا
 .السديد املبني عىل الكتاب والسنة

 
ــاىل ــال تع   ..Â Á À ¿ ¾ Å Ä Ã ¼ ½: ق

Ó Ò  Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô: وقال تعاىل، ]٣٥:األحقـاف[
Ý Ü ]الروم[. 

َّال يــستخفنك، ): (٦/٢٧٩ (»معــامل التنزيــل«قــال اإلمــام البغــوي يف 
 ).ّال حيملنك الذين ال يوقنون عىل اجلهل، واتباعهم يف الغي: معناه
 وهـو ملسو هيلع هللا ىلصشـكونا إىل رسـول اهللا :  قـال—عن خبـاب بـن األرت و

: ُأال تستنرص لنا، أال تدعو لنـا؟ فقـال: ًمتوسد بردة له يف ظل الكعبة، فقلنا
جعل فيهـا، فيجـاء ُقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض في«

ُ عىل رأسه فيجعل نصفني، ويمشط بأمشاط احلديد مـا دون باملنشار فيوضع
حلمه وعظمه، فام يصده ذلك عن دينه، واهللا ليتمن هـذا األمـر حتـى يـسري 

موت، ال خيـاف إال اهللا والـذئب عـىل غنمـه ُالراكب من صـنعاء إىل حـرض
 .»ولكنكم تستعجلون

                                                       
 ).٦٩٤٣( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ٤٢ أسباب الفتن

ومن تأمل ما جـرى ): (٣/٤ (»إعالم املوقعني«ّقال ابن القيم رمحه اهللا يف 
عىل اإلسالم من الفتن، صغارها وكبارها رآها من إضاعة هذا األصل، وعدم 

ُالصرب عىل املنكر، فطلب إزالته يتولد منه ما هو أكرب منه  . ه.ا) َّ
الفـتن « يف كتابـه -حفظـه اهللا-وذكر الشيخ حسني بن عودة العوايـشة 

 :ً أسبابا أخرى منها»وسبيل النجاة منها

 
ـــاىل ـــال اهللا تع } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ : ق

ª © ¨ § ¦ ¥]األنفال[. 
َفسبيل درء الفتن حتقق الوالية بني أهل اإلسالم  ُّ َ ِوما يتضمن ذلك من -ْ

َالتعاون والنرصة ْ ُّ ُّ؛ ال التفرق والتحزب واخلالف-ّ ّ َُّّ. 
ُ أهل اإلسالم أن يتأملوا حال الكفـار ومـا هـم -سبحانه-َوقد أمر اهللا  ّ ُْ َّ َ ِ

ِعليه من التعاون والنرصة بينهم، وحذرنا م َِ َّ َ َ ُّ َّ، وبـني )َالواليـة(ن عدم حتقيق ّ
َسبحانه أن هذا يؤدي إىل فتنـة وبـالء يف األرض وفـساد كبـري، ومل يقـل يف  ٍ ِّ َّ

َّعامن، أو القاهرة أو جدة ّ  .بل يف األرض.. َ
َّومما يؤجج الفتن ويزيد الفـساد، أن الكفـار يأخـذون بأسـباب القـوة  ِّ ُُ ّ ََّ ُ َ ِ َ ّ

ِوالغلبة، وأهل اإلسالم يأخذون ب َ َ َّأسباب الضعف واهلزيمـة بتغييـب هـذه َ
 .َالوالية



 

 ٤٣ الفصل الثاين

} | { : ومعنى قوله تعاىل: (قال ابن كثري رمحه اهللا

ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
َإن مل جتانبوا املرشكني، وتوالوا املؤمنني، وإال وقعت الفتن: ، أي]األنفال[ ْ ُِ َِ ّ ُ َ ة يف ْ

ّالناس، وهو التباس األمر، واختالط املؤمن بالكافر، فيقع بني الناس فساد  َّ ِ ْ
 ).منترش طويل عريض

 
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ : قال تعـاىل

Ù]هود[. 
ْوهناك فرق بني املصلح والصالح، فيمكن أن يكون اهل ّ ِْ الك مـع وجـود ُ

ِالصالح وال يمكن أن يكون مع وجود املصلح ُ ّ. 
ُ دخـل عليهـا فزعـا يقـولملسو هيلع هللا ىلصَّ أن النبي ﴿عن زينب بنت جحش  َ َُ ً ََ َ ْ َِ َ َ:  

ــتح« ــرتب، ف ــد اق ــل للعــرب مــن رش ق ــه إال اهللا، وي َال إل َ َ َ َِ ِ ُِ َ َ ْ َ َْ ٍّ ِ َ ٌْ َّ ِ ــوم مــن ردم ِ ِ الي َ َ َِ  
ِيأجوج ومأجوج مثل هذه،  ِ َِ َ َُ َ َوحلق بإصبعه اإلهبام والتي تليها،َ َ َ َ َِ َ ِ ِ َِّ َِّ ِ ِْ ِ ِ ُزينب :  قالتَ

ُفقلت: ُبنت جحش َّيا رسول اهللا أهنلك وفينـا الـصاحلون؟: ُ َ َُ ِ َ ُ ََ َ قـالَ َنعـم إذا : َ ِ َ َ
َكثر اخلبث َ َ ُ َ«. 

                                                       
 ).٤/٩٨ (»تفسري ابن كثري«) ١(

 ).٢٨٨٠(، ومسلم )٣٣٤٦( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(



 

 ٤٤ أسباب الفتن

َوفرس اجلمهور اخلب َ : رمحـه اهللا: ث بالفسوق والفجـور، وقـال النـوويَّ
ًوالظاهر أنه املعايص مطلقا( َّ.( 

ُإذا ظهـر الـسوء يف «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا :  قالـت﴿وعن عائـشة  ُّ َ َ َ
َاألرض أنزل اهللا  َ ِ َبأسه بأهل األرض -عز وجل-َ ِ ِ ُ ُِ، وإن كان فيهم صـاحلون، َ ِ َ ْ

َيصيبهم ما أصاب الناس، ثم يرجعون إىل رمحة اهللا َ َّ َُ ُ َ َ ُِ ُ ّ ُ«. 

 
9 : ; > = < ? @ : قال اهللا عز وجـل

 M L K J I H G F E D C B A
W V U T S R Q P O N]املائدة[. 

ِام رجعت إىل رسول اهللا ـَل:  قال—عن جابر  ُ َ َ َّ ِ َ َ مهاجرة البحر قالملسو هيلع هللا ىلصَ ِ َ َُ َ ُِ :
ِأال حتدثوين بأعاجيب ما رأيتم بأرض احلبشة« َ ِ َ ََ ِ َ َ ِِ ُ ِّ َ ُ قال فتية منهم؟ُ ِ ٌِ بىل يا رسول : َ

ُاهللا، بينا نحن جلوس، مرت علينا عجوز من عجائز رهـابينهم حتمـل عـىل  ٌ َ ٌ ُ
َّرأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم، فجعل إحدى يديه بـني كتفيهـا، ثـم  ً ّ ٍ ّ ُ َ ِ
ّدفعها، فخرت عىل ركبتيها، فانكرست قلتها، فلـام ارتفعـت التفتـت إليـه،  ُ َُّ َ َ

                                                       
ــشعب« أخرجــه البيهقــي يف :صــحيح) ١(  ،)٤/٥٦٨(، واحلــاكم )٦/٤١(، وأمحــد )٧٥٩٩ (»ال

ــرباين يف  ــط«والط ــدي )٢٠٨٩ (»األوس ــه )٢٦٤(، واحلمي ــن راهوي ــحاق ب ، )١١٠٨(، وإس
 )].١٣٧٢ (»الصحيحة«[



 

 ٤٥ الفصل الثاين

ُسـوف تعلـم يـا غـدر: التفق َُ ُ َ إذا وضـع اهللا الكـريس، ومجـع األولـني ،َ َ َِ َ َ ِ
ِواآلخرين، وتكلمت األيدي واألرجل بام كـانوا يكـسبون، فـسوف تعلـم  ِ

َصدقت صـدقت، : ملسو هيلع هللا ىلصيقول رسول اهللا : ًكيف أمري وأمرك عنده غدا قال ََ ََ َ
ُكيف يقدس ِّ َ ُ َ ُاهللا أمة ال ي ُؤخذ لضعيفهم من شديدهمًَّ  .»؟َ

ّإنكـم تقـرؤون هـذه ! ُّيا أهيا النـاس(:  قال—وعن أيب بكر الصديق 
ــــة ; > = < ? @ G F E D C B A: اآلي

ُ، وإين سمعت رسـول اهللا ]١٠٥:املائدة[ ِ َإن النـاس إذا رأوا الظـامل «:  يقـولملسو هيلع هللا ىلصّ ِ َّ َ ّ َّ
َفلم يأخذوا عىل يدي ّه؛ أوشك أن يعمهمَ ُ  .» اهللا بعقاب من عندهَ

ِما من «:  يقولملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا :  قال—وعن جرير بن عبد اهللا 
ُرجل يكون يف قوم يعمل فيهم باملعايص ٍ ُ ُ؛ يقدرون عىل أن يغـريوا عليـه وال ٍ ّ َ َ ِ

ٍيغريون؛ إال أصاهبم اهللا منه بعقاب قبل أن يموتوا ُ ُ َ ّ«. 
ما من قوم؛ يعمل فيهم باملعايص؛ هم أعـز مـنهم وأمنـع، ال «: ويف لفظ

 .»ِّيغريون؛ إال عمهم اهللا بعقاب
                                                       

 .يا غادر: أي) ١(
ُكيف يطهرها من دنس الذنوب، انظر: أي) ٢( ِّ  ). ٢/٨٠( للسندي »رشح ابن ماجه«: ُ
 )].٣٢٥٥ (»صحيح ابن ماجه«[،  )٢٠٠٣(، وأبو يعىل )٤٠١٠( أخرجه ابن ماجه :حسن) ٣(
، وأمحــد )٤٠٠٥(، وابــن ماجــه )٢١٦٨(، والرتمــذي )٤٣٣٨( أخرجــه أبــو داود :صــحيح) ٤(

 )].٢٣١٧ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )٣٠٤(، وابن حبان )١/٧(
، وابـن حبـان )٤/٣٦٤(، وأمحد )٤٠٠٩(، وابن ماجه )٤٣٣٩( أخرجه أبو داود :حسن لغريه) ٥(

 )].٢٣١٦ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )١٠/٩١ (»السنن«، والبيهقي يف )٣٠٠(
، )٢/٣٣١ (»الكبـري«، والطـرباين يف )٤/٣٦١(، وأمحـد )٤٠٠٩( أخرجه ابـن ماجـه :حسن) ٦(

 )].٣٢٥٤ (»صحيح ابن ماجه«[



 

 ٤٦ أسباب الفتن

د مـن عبـاد اهللا أن ُأمر بعبـ«: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي :  قال—وعن ابن مسعود 
ً، فلـم يـزل يـسأل ويـدعو حتـى صـارت جلـدة ُيرضب يف قربه مائة جلدة

ًواحدة، فجلد جلدة واحدة، فامتأل قربه عليه نارا، فلـام ارتفـع عنـه وأفـاق  ً
 طهور، ومررت إنك صليت صالة واحدة بغري: عالم جلدمتوين؟ قالوا: قال

 .»عىل مظلوم فلم تنرصه
: ًوال جيوز أن متتنع عن قـول احلـق خوفـا مـن النـاس، قـال اهللا تعـاىل

s r q p o n m l k j]٤٤:املائدة[. 
أال «: ً خطيبا فقالملسو هيلع هللا ىلصقام رسول اهللا :  قال—وعن أيب سعيد اخلدري 

فبكـى أبـو : قـال، » هيبة الناس أن يقـول بحـق إذا علمـهًال يمنعن رجال
 .سعيد وقال قد واهللا رأينا أشياء فهبنا

فحملني ذلك عـىل أين ركبـت إىل معاويـة، : قال أبو سعيد: (ويف رواية
ُفمألت أذنيه ُ(. 

                                                       
 )].٢٧٧٤ (»الصحيحة«[، )٣١٨٥ (»مشكل اآلثار« أخرجه الطحاوي يف :إسناده جيد) ١(

ِّفإنه ال يقرب من أجـل، وال ي«: ويف رواية) ٢( : ، أخرجـه أمحـد وغـريه، وانظـر»باعـد مـن الـرزقُ
 ).١/٣٢٤ (»الصحيحة«

، والطـرباين يف )٣/٥٠(، وأمحـد )٢١٩١(، والرتمـذي )٤٠٠٧( أخرجـه ابـن ماجـه :صحيح) ٣(
 )].١٦٨ (»الصحيحة«[، )٢٨٠٤ (»األوسط«

 ).١/٣٢٤ (»الصحيحة«انظر ) ٤(



 

 ٤٧ الفصل الثاين

َ أن األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر -اكّسددين اهللا وإي-ولتعلم  ّ
ّبضوابطه؛ أمر مرشوع، وهو من أركـان سـعادة الفـرد، واألرسة، واألمـة،  ُ

 .وسبب النجاة يف اآلخرة بإذن اهللا تعاىل
ّأما اخلروج عىل احلاكم فهو غري مرشوع، وعدم اخلروج عليـه إنـام هـو  ّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصِبأمر رسول اهللا 
ُوأما البقاء عىل حال غري م ّرض، فإنام هـو عقوبـة مـن اهللا ٍّ  -سـبحانه-ٍ

 .لعدم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإقصاء التناصح
ّنعم؛ إنه بام كسبت أيدي الناس من اآلثام والـذنوب، وعـدم التـوايص 

ــاىل ــال اهللا تع ــد ق ــصرب، وق ــوايص بال ــاحلق، والت Ñ Ð Ï : ِّب

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò]الشورى[. 
ُوهذا احلال الذي ال يريض يتناسب مع ضعف اإليـامن، وعـدم طاعـة 

ُّالرمحن، ال أن الرشع يقر هبذا احلال الذي عليه الناس ُ ّ. 

 
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á : قال تعاىل

Ï Î Í]اإلرساء[. 
ٌفهذه هي إرادة اهللا سبحانه يف اإلهالك، فهل هناك إرادة تردها، أو قـوة  ّ

 !ُّتصدها؟



 

 ٤٨ أسباب الفتن

ًأي الوعيد، فدمرناها تدمريا، يعني: ّفحق عليها القول َّفخربناها عنـد : َّ
ًذلك ختريبا، وأهلكنا من كان فيها من أهلها إهالكا ً. 

َفهل يف تنحية احلاكم متنع   !!إرادة اهللا؟ُ
ُوهل يف تنحية السلطان يمنع التدمري الذي ذكره اهللا سبحانه؟ ُّ!! 

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã : وقــــال تعــــاىل

Ñ Ð Ï Î Í Ì]األنفال[. 
ًأي اختبـارا : ِّحيذر تعـاىل عبـاده املـؤمنني فتنـة: (قال ابن كثري رمحه اهللا

َنة يعم هبا امليسء وغريه، وال خيـص هبـا أهـل املعـايص، وال مـن بـارش وحم ُّّ
ُالذنب، بل يعمها حيث مل تدفع وترفع ُ  .انتهى). ّ

َلقد نزلت وما نرى أحدا منا يقع هبا، ثـم : (—ّوقال الزبري بن العوام  َ ّ ً
ّخصتنا يف إصابتنا خاصة َّ.( 

ــة ــة : (ويف رواي ــذه اآلي ــت ه È Ç Æ Å Ä Ã نزل

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É]ــا ]األنفــال ، ومــا نظنن
 .)ُأهلها، ونحن عنينا هبا

                                                       
 .»تفسري ابن جرير«: انظر) ١(

 .»تفسري ابن جرير«: انظر) ٢(



 

 ٤٩ الفصل الثاين

ُيا معرش املهاجرين، مخس إذا ابتليتم هبن، وأعوذ بـاهللا «: ويف احلديث ّ أن ٌ
ّتدركوهن ُ ُ ِ ُ الفاحشة يف قـوم قـط حتـى يعلنـوا هبـا؛ إال فـشا فـيهم مل تظهر: ُ ُّ

الطاعون واألوجـاع التـي مل تكـن مـضت يف أسـالفهم الـذين مـضوا، ومل 
ُ أخذوا بالسنني وشدة املؤنة وجـور الـسلطان ّ إالينقصوا املكيال وامليزان

ّعليهم، ومل يمنعوا زكاة أمواهلم، إال منعوا القطر من السامء، ولوال البهائم مل  َ
ًيمطروا، ومل ينقضوا عهد اهللا وعهد رسوله؛ إال سلط اهللا علـيهم عـدوا مـن  ّ ّ ّ ِ
غريهم؛ فأخـذوا بعـض مـا يف أيـدهيم، ومـا مل حتكـم أئمـتهم بكتـاب اهللا، 

 .»ّ؛ إال جعل اهللا بأسهم بينهم-عز وجل-تخريوا مما أنزل اهللا وي
َفتأمل كيف جيلـب نقـص املكيـال وامليـزان جـور الـسلطان واجلـدب  َّ
ّوالغالء، فمهام كانت هناك إرضابات ومظاهرات، واعتصامات، تشكو قلة 

 .ّاملال وكثرة العيال، وشدة اجلوع والفقر؛ فإهنا لن تفلح
َّوالت لتنحية احلـاكم فـال فائـدة؛ ألن مـنهج اهللا ال ومهام كانت من حما

 .]األحزاب[Ò Ñ Ð Ï Î Íيتغري 
ِّفلننح نقص املكيال وامليزان يتنح اجلور والفقر َ ُ. 

                                                       
ُويدخل فيه إنقاص اجلودة عند الصناع واملهنيني واحلرفيني، وحتري الغش يف ذلك وأن يباع لك ) ١( ِّ ّ

 .يشء خيتلف عن الصفات املتفق عليها
ــسن) ٢( ــه :ح ــن ماج ــه اب ــي يف )٤٠١٩( أخرج ــشعب«، والبيهق ــاكم«، ويف )٣٣١٤ (»ال  »احل

 )].١٠٦ (»الصحيحة«[، )٤/٥٨٢(



 

 ٥٠ أسباب الفتن

يـا رب أنـت يف الـسامء ونحـن يف : قالت بنو إرسائيـل: (عن قتادة قال
إذا رضـيت عـنكم :  غضبك؟ قالاألرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك من

 .)استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم رشاركم

ً سبب يف االحـتالل، وأيـضا؛ ملسو هيلع هللا ىلصُوكذلك نقض عهد اهللا وعهد رسوله 
ًإذا مل حيكم احلاكم بالكتاب والسنة؛ كان ذلك سببا يف النزاع الداخيل ورفـع  َّ ُّ

 .العبادالرايات الكثرية التي تتآمر ضد البالد و

ُّما نقض قوم العهد قط؛ إال كان القتل بينهم، ومـا ظهـرت «: ويف رواية ٌ َ
ُّفاحشة يف قوم قط ٌ علـيهم املـوت، وال منـع قـوم -عز وجل-ّ؛ إال سلط اهللا َ

ُالزكاة، إال حبس اهللا عنهم ا ُ  .»لقطرّ

-- 

2 3 4 5 6 7 8 9 : قال تعاىل
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 ).١٣٠ص (»خمترص العلو«: سن، وانظرأخرجه الدارمي وإسناده ح) ١(

 »الـسنن«، ويف )٣٣١٢ (»الـشعب«، والبيهقـي يف )١٣٧، ٢/١٣٦( أخرجه احلـاكم :صحيح) ٢(
 )].١٠٧ (»الصحيحة«[، )٣/٣٤٦(



 

 ٥١ الفصل الثاين

ملسو هيلع هللا ىلص﴾ 

 ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ½ ¾: قـــــال تعـــــاىل

Ê É È Ç]األنفال[ 

 واالسـتغفار، ملسو هيلع هللا ىلصكان فيهم أمانان نبي اهللا : ( قالگعن ابن عباس 
 .) وبقي االستغفارملسو هيلع هللا ىلصفذهب نبي اهللا : قال

 !َفكيف إذا ذهب االستغفار؟: قلت
ُالنجـوم«:  قـالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي —وعن أيب موسى  ُ ُّ ٌأمنـة َ َ  ،للـسامء

، وأنـا أمنـة ألصـحايب، فـإذا النجوم؛ أتى السامء مـا توعـد فإذا ذهبت
َ، وأصـحايب أمنـة ألمتـي، فـإذا ذهـبذهبت؛ أتى أصحايب مـا يوعـدون ّ ٌ 

َّأصحايب؛ أتى أمتي ما يوعدون ُ َ«. 
                                                       

 ).١٦٩٠ (»الضعيفة«: ّ لكنه ضعيف، انظرملسو هيلع هللا ىلصًوقد ورد مرفوعا إىل النبي ) ١(

 .الكواكب: النجوم أي) ٢(

ُّا سبب أمن السامء، فام دامت النجوم باقيـة؛ ال تنفطـر وال تتـشقق، وال ّأهن: بمعنى األمن، يعني) ٣(
 .يموت أهلها

 .تناثرت: أي) ٤(

 .من االنفطار، والطي كالسجل: أي) ٥(

 .من الفتن واحلروب، واختالف القلوب) ٦(

من ظهور البدع، وغلبة األهواء، واختالف العقائد، وظهور الروم، وانتهـاك احلـرمني، وقلـت ) ٧(
 ).بترصف (»فيض القدير«ألنوار، وقويت الظلامت، ا

 ).٢٥٣١( أخرجه مسلم :صحيح) ٨(



 

 ٥٢ أسباب الفتن

 كام ﴾ وموت الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصفمن أعظم أسباب الفتن موت النبي 
ٌوأصحايب أمنة ألمتي، فإذا ذهب أصحايب أتى أمتي مـا «:  املتقدمملسو هيلع هللا ىلصيف قوله 
 .»يوعدون

بينا نحن جلوس عند عمر :  يقول—ُسمعت حذيفة : عن شقيق قال
فتنة الرجل يف أهلـه :  يف الفتنة؟ قالملسو هيلع هللا ىلصُّأيكم حيفظ قول النبي :  إذ قال—

ُوماله وولده وجاره تكفرها الصالة والصدقة، واألمـر بـاملعروف والنهـي  ُ ِّ ٌ
: فقال.  عن هذا أسألك ولكن التي متوج كموج البحرليس: عن املنكر، قال

ًليس عليك منها بأس يا أمري املؤمنني، إن بينك وبينها بابا مغلقا، قال عمـر ً :
َأيكرس الباب أم يفتح؟ قال ًإذا ال يغلـق أبـدا: ال؛ بـل يكـرس، قـال عمـر: ُ ً .

أن نعـم، كـام يعلـم : ُأكان عمر يعلم الباب، قـال: قلنا حلذيفة. أجل: ُقلت
ًدون غد ليلة، وذلك أين حدثته حديثا ليس باألغاليط ًُ ُ ِّ ٍ فهبنا أن نسأله من ،ِ َ

 .عمر: من الباب؟ قال: ًالباب، فأمرنا مرسوقا فسأله، فقال
 وذهاب منهجهم اشتد اخلالف، ﴾ وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصومع ذهاب النبي 

ه َّوإنـ...«:  إذ قـالملسو هيلع هللا ىلصفها نحن نعيش االختالف الذي أعلمناه رسـول اهللا 
ًمن يعـش مـنكم فيـرسى اختالفـا كثـريا، فعلـيكم بـسنتي  وسـنة اخللفـاء ً

                                                       
َفكيف إذا غيب الناس منهجه ) ١(  !؟﴾ ومنهج أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصَّ
ًحدثتـه حـديثا صـدقا حمققـا لـيس هـو مـن : ُمجيع أغلوطة، وهي التي يغالط هبا، فمعنـاه: األغاليط) ٢( َّ ً ً

 ).٢/١٧٥ (»رشح النووي«، ملسو هيلع هللا ىلصبل من حديث النبي صحف الكتابيني، وال من اجتهاد ذي رأي؛ 

 ).١٤٤(، ومسلم )٧٠٩٦( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(



 

 ٥٣ الفصل الثاين

ُالراشدين املهديني، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمـدثات األمـور، فـإن  ُّ
 .»كل بدعة ضاللة

 .ملحن واملخرج منهام ويشتد يف بيان أسباب اُاخلالف يعظهو فها 
فعلـيكم بـسنتي وسـنة اخللفـاء «: ملسو هيلع هللا ىلصّفيا ليـت قـومي يتـأملون قولـه 

 . وسنة اخللفاء اخلالص واملخرجملسو هيلع هللا ىلص؛ ففي سنته »الراشدين
ّويا ليت أبناء أمتنا يتأملون قوله  ، فيجتنبوا »ّوإياكم وحمدثات األمور«: ملسو هيلع هللا ىلصّ

 .ّيان احللول والنجاة والعالج؛ إذ البدعة هي الداء نفسهاالبتداع يف ب
  وعـدم ﴾ وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصُوقد عظمت املصيبة بضعف االقتداء بالنبي 

 : تلقي العلم والتوجيهات عن األكابر، بل والرتكيز عىل الصغار، وأقول
ًإنه ملن املؤسف حقا أن تكون اآلن توجيهات سلبية مقـصودة؛ للتمييـز  ّ

ّر والكبار، والشباب والشيوخّبني طبقة الصغا ّ... 
ونحن مع بذر الثقة عند الصغار وتنمية قدراهتم بالـضوابط الـرشعية، 

 .ًوالقواعد املرعية، لكنا لسنا مع زرع الغرور فيهم أبدا
ِّوهؤالء الـصغار هـم الـذين حيتـاجون إىل توجيـه املـوجهني وإرشـاد 

ًلـة، فغـدا هـم الكبـار، ٍاملرشدين؛ ليكونوا عىل دراية تؤهلهم للمراحل املقب
 :قال الشاعر

                                                       
، )٢٦٧٦(، والرتمـذي )٤٦٠٧(، وأبو داود )١٠/١٤٤ (»السنن« أخرجه البيهقي يف :صحيح )١(

 )].٣٧ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )٤/١٢٦(، وأمحد )٤٢(وابن ماجه 



 

 ٥٤ أسباب الفتن

ًال تــزدرن صــغارا يف مالعــبهم َِّ
  

 

  َّفلــربام صــاروا ســادات أقــوام

 

ّفكيف إذا سلمناهم زمام أمور األمة مع نقص اخلربة واملعرفة والثقافة ّ !
ًُ ثم ما هو موقف هؤالء الشباب حينام يكربون، ويصبحون كهوال وشـيوخا  ّ

 !جاء دور الشبابلقد انتهى دوركم و: أيقال هلم
ــات  ــشباب يف االحتجاج ــف ال ــيج عواط ــط لتهي ــن خيط ــاك م وهن

َّواملظاهرات، ال سيام من كان يف سن  ، وهـم يعلمـون أبعـاد هـذا »املراهقة«ّ
ّالتخطيط وما جيره من الدمار ُّ. 

َولنعلم أن الذين يشيعون هذا؛ ال يريدون مصلحة الصغري وال الكبري،  َْ
 . ويكون الدين لغري اهللاإهنم يريدوهنا أن تكون فتنة

 
إذا تبـايعتم بالعينـة، «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا :  قـالگعن ابن عمـر 

اد، سـلط اهللا علـيكم ، وتركتم اجلهـوأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع
ًذال؛ ال ينزعه حتى ترجعوا إىل دينكم ُ«. 

 :وجاء يف التعليق
ِّأن يبيع شيئا لغريه بـثمن مؤجـل، ويـسلمه إىل املـشرتي، ثـم ): العينة( َّ ً

ًيشرتيه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعـه نقـدا، قـال شـيخ 
ّيبطل البيعني، ألنه حيلةفهذا مع التواطؤ : (اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ُ.( 

                                                       
البحــر «، والبــزار يف )٥/٣١٦ (»الــسنن«، والبيهقــي يف )٣٤٦٢( أخرجــه أبــو داود :صــحيح) ١(

 )].١١ (»الصحيحة«[، )٥/٢٣٧(، وأبو نعيم )٥٨٨٧ (»الزخار



 

 ٥٥ الفصل الثاين

ّ، فإنه قـد تبـني أنـه ال ينـزع إال ملسو هيلع هللا ىلصفإذا أردنا نزع هذا الذل فلنطع نبينا 
 .بالرجوع إىل الدين

وهو واقع أمتنا -وفيه إشارة إىل فساد حماولة نزع الذل بالسبل األخرى 
ٍ وإنه ال ينزع إال من خالل سـبيل واحـدة -اآلن، وال حول وال قوة إال باهللا

  .الرجوع إىل الدينوهي 

 
ذاك عنـد أوان : ً شيئا، فقـالملسو هيلع هللا ىلصذكر النبي «:  قال—عن زياد بن لبيد 

ُوكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القـرآن، ! يا رسول اهللا: ، قلتذهاب العلم ُ
ُونقرئه أبناءنا، وي ُ ُقرئه أبناؤنا أبناءهم إىل يوم القيامة؟ُ ُ! 

ُثكلتــك أمــك زيــاد: قــال ٍإن كنــت ألراك مــن أفقــه رجــل باملدينــة، ! ُّ ُ  
ٍأو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة واإلنجيل؟ ال يعملون بيشء  ّ َ

 .»!مما فيهام
: ّجلس عبد اهللا وأبو موسى، فتحدثا، فقال أبو موسى: وعن شقيق قال

ًإن بني يدي الـساعة أيامـا يرفـع فيهـا العلـم، وينـزل فيهـا «: ملسو هيلع هللا ىلصلنبي قال ا
 .»-القتل: واهلرج-، ويكثر فيها اهلرج اجلهل

                                                       
، والطيالـيس )٤/١٦٠(، وأمحـد )٢٦٥٣(، والرتمـذي )٤٠٤٨( أخرجـه ابـن ماجـه :صحيح) ١(

 »صـحيح ابـن ماجـه«[ ، )١/١٨٠(، واحلـاكم )٢٣٥ (»كشف األستار«، والبزار يف )١٢٩٢(
)٣٢٨٨.[( 

 .، واللفظ له)٢٦٧٢(، ومسلم )٧٠٦٤( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(



 

 ٥٦ أسباب الفتن

 
 العلـامءّإن الذي جعلنـا نـصل إىل هـذا احلـال األلـيم؛ هـو تقـصري

 .والشعوب واحلكام
 .ّإنه تقصري العلامء وطالب العلم يف تربية الناس ومتابعتهم

 .إنه لتقصريهم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 .إنه لتقصريهم يف مناصحة احلكام باحلكمة واملوعظة احلسنة

 .وإنه لتقصري احلكام لعدم احلكم بام أنزل اهللا عز وجل
صريهم لعدم مراقبة مـن حتـتهم ممـن يلـون أمـور النـاس؛ ملنـع إنه لتق
 .الفساد

ُإنه لتقصريهم لعدم تفعيل دور ديوان املظـامل، واالسـتامع إىل مـا ال بـد 
 .منه

 .وإنه لتقصري الشعب يف العمل بطاعة اهللا سبحانه والعمل بام يرضيه
 .وإنه لتقصريهم يف التفقه يف الدين والتخلق بمحاسن األخالق

                                                       
 .هذا مع معرفة قدر العلامء الربانيني العاملني وما يبذلونه ويقدمونه) ١(
 .مع عدم إغفال ما يبذله من يبذل منهم من خري وبر) ٢(

 .ملخلصني الصادقني منهموهؤالء متفاوتون يف اخلري والرش، وال يمكن أن ننسى وجود العاملني ا) ٣(



 

 . لتقصريهم يف عدم تعظيم قدر العلامءإنه
ُإنـام ينـرص اهللا «: ملسو هيلع هللا ىلصإنه لتقصري الضعيف يف صالته ودعائه، وقد قـال 

 .» وإخالصهممهذه األمة بضعيفها بدعوهتم وصالهت
 . الواجبةّإنه لتقصري الغني ببذل املال وإخراج الزكاة

 .ّإنه لتقصري صاحب القرار بقراره
 .ّإنه لتقصري صاحب القلم بقلمه

 .ّإنه لتقصري صاحب الكلمة بكلمته
ّإنه تلقي العلم والثقافة واملعرفة مـن مـصادر غـري إسـالمية وهـذا مـا  ِّ ّ

الغـزو «، و»ِّالغزو الـسيايس«، و»الغزو الفكري«، و»الغزو العقدي«ُيسمى بـ
 .»زو الرتبويالغ«، و»االجتامعي

ُإنه نقص التقوى أو خللها، وعدم احلرص عىل حسن اخلتام ِ ّ ّ. 
ُإنه تغليـب العاطفـة عـىل األحكـام الـرشعية، بـل قـد تـرد األحكـام  ّ  

لـيس هـذا : ّالرشعية بالعواطف، حتى يقول القائل حتت عنفـوان العاطفـة
 !!ّواهللا من الدين

ّإنه استخدام العقل املجرد، وعدم إخضاعه للرشع ّ. 

                                                       
 »الـــسنن«، والبيهقـــي يف )٣/٣٠ (»الكـــربى«، ويف )٣١٧٨( أخرجـــه النـــسائي :صـــحيح) ١(

 )].٢٣٨٨ (»صحيح اجلامع«[، )٥/٢٩(، وأبو نعيم )٦/٣٣١(

يف معنى هذه اآلية؛ أن تستقل العقول يف التفكري ، وما ]يس[º « ¼: وليس معنى) ٢(
= 

 ٥٧ الفصل الثاين



 

 ٥٨ أسباب الفتن

 !!ّإنه يف حماولة التوفيق بني مرضاة اهللا تعاىل وحتقيق األهواء
ٍإنه يف البحث عن سبيل للعمل بالدين؛ من غري تأصيل علمي، وتقعيد  ّ

 . ]من غري مرجعية صحيحة.. من غري تصفية وال تربية ... منهجي 

                                                       
 .ملسو هيلع هللا ىلصع لقوله تعاىل وقول رسوله عن خالقها سبحانه، بل أن ختض=

عـىل -ّأما االستقاللية الصحيحة فينبغي أن تكـون يف عـدم اخلـضوع لـشياطني اإلنـس واجلـن 
 .-ّاختالف لغاهتم وتنوع انتامءاهتم

 ).٢٥-١٢ (»الفتن وسبيل النجاة منها«) ١(



 

 ٥٩ الفصل الثالث

 

 
ُاإليامن الصادق هو أقوى الوسائل لتثبيت املسلم عىل دينه عند اشـتداد  ُ

 .الفتن
ُنطق باللسان واعتقاد يف القلب وعمـل بـاجلوارح، يزيـد : واإليامن هو ٌ ٌ

 .ُبالطاعة وينقص باملعصية
اإليامن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وبـاليوم اآلخـر : ٌوأركانه ستة، هي

 .خريه ورشهوبالقدر 
ٌوشعبه بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، قال  ُ ُ َ ٌاإليـامن بـضع «: ملسو هيلع هللا ىلصُ ِ

، فأفـضلها قـول ال إلـه إال اهللا، وأدناهـا  شعبة-أو بضع وستون-وسبعون 
 .»إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإليامن

ٌلصادق له ثمرات عاجلة َثم إن اإليامن ا : أي-ٌ وآجلـة -يف الدنيا: أي-ٌ
 : منها-يف اآلخرة

ــاىل-١ ــال تع ــان، ق ــن واألم &  ! " # $ %:  األم

 .]األنعام[* + , ' ) (
                                                       

 .واللفظ له) ٣٥(، ومسلم )٩( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ٦٠ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

Z Y ] \ :  احلياة الطيبـة وطمأنينـة القلـوب، قـال تعـاىل-٢

d c b a ` _ ^ ]]٩٧:النحل[. 

Þ Ý Ü Û Ú â á àß  ã: وقـــال تعـــاىل

æ å ä ]الرعد[. 
َلو علم امللوك وأبناء امللوك ما نحن فيـه : (ولذلك قال بعض الصاحلني

 ).من النعيم والرسور، جلالدونا عليه بالسيوف

Ò Ñ Ð Ï : ُ يدافع عن املؤمنني، قال تعـاىل-عز وجل- أن اهللا -٣

Ô Ó ]٣٨:احلج[. 

! " # $ % & ' ) ( * : وقــال تعــاىل
 . ]يونس[+ , - . / 0
ً يل وليـا فقـد آذنتـه ىمـن عـاد«: ويف احلديث القديس يقـول اهللا تعـاىل

 .»باحلرب
:  األجر العظيم والبرشى تكون يوم القيامة ألهـل اإليـامن، قـال تعـاىل-٤

Ã Â Á À ¿ ¾ ½]النساء[. 

                                                       
 ).٦٥٠٢( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ٦١ الفصل الثالث

 .]األحزاب[A B= < ? @  > : ;: وقال تعاىل
ً األخوة الصادقة واالحتاد واالعتصام ال تكون أبدا إال يف ظـل اإليـامن، -٥ ُ

 .]١٠:احلجرات[  ¬ ® ¯: قال تعاىل
 .»املسلم أخو املسلم«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
ًؤمن للمؤمن كالبنيـان يـشد بعـضه بعـضاامل«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  َّ وشـبك بـني »ُّ
 .أصابعه

، مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعـاطفهم مثـل اجلـسد«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 .»ائر اجلسد بالسهر واحلمىإذا اشتكى منه عضو تداعى له س

= < ? @ B A :عىل الدين، قال تعاىل الثبات -٦
G F E D C ]٢٧:إبراهيم[. 

:  الثبات يف أرض املعركة، قال تعاىل يف وصف املؤمنني يوم األحزاب-٧
× Ö Õ Ô Ó  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø

ã â á àß ä æ å ]باألحزا[. 
أما أصحاب القلوب املريضة اخلالية من اإليامن فقد قال اهللا تعاىل يف 

x w v u t s r q p o n m : وصفهم
                                                       

 ).٢٥٨٠(، ومسلم )٢٤٤٢( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٢٥٨٥(، ومسلم )٢٤٤٦( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 .واللفظ له) ٢٥٨٦(، ومسلم )٦٠١١( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ٦٢ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
¹ ¸ ¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

 .]األحزاب[
ُفاإليامن الصادق يثبت أصحابه عند اشتداد الفتن، ومـن األمثلـة عـىل  ُ َُ ْ ُ

 :ذلك
 .¢ُ السحرة الذين جاء هبم فرعون فآمنوا مع موسى -١

 .ً ليس إال ساحرا¢جاء فرعون بالسحرة ليربهن للناس أن موسى 
هي حال أولئك السحرة قبل أن يدخل اإليـامن يف قلـوهبم؟ تـأملوا فام 

ــا، مهــتهم دنيئــة، نظــرهتم قــارصة، حيبــون  ٌفلــن جتــدوهم إال طــالب دني ٌ ُ
الشهوات، ال يعرفون إال الدنيا الزائلة، لذلك فإهنم قبل أن يلتقوا بموسـى 

 .]الشعراء[. / 0 1 2 3 4 5:  قالوا لفرعون¢

ــرشا ًفقــال هلــم فرعــون مطمئنــا ومب ً َ :7 6  ; : 9 8

 .]الشعراء[ >
لقد كان أولئك السحرة ال يريدون إال الدنيا التي عنـد فرعـون، حتـى 

F E : ألقوا ما أنتم ملقون:  وقال هلم¢ّأهنم ملا التقوا بموسى 

N M L K J I H G]الشعراء[. 



 

 ٦٣ الفصل الثالث

هذه هي صورهتم وحـاهلم قبـل اإليـامن، ال يعرفـون إال الـدنيا، لكـن 
 .لنتأمل حاهلم بعد اإليامن

W V U T S R Q P O   X: قال تعاىل

[ Z Y ^ ] \  f e d c b a ` _
m lk j i h g  v u ts r q p o n

| { z y x w ]الشعراء[. 
ُواآلن هاهم السحرة، وبعد أن دخل اإليامن يف قلوهبم يتعرضون لفتنـة 

 التهديد بالقتل والصلب، فهل ثبتوا عىل دينهم؟
م عـىل تعالوا بنا لنستمع إىل كالم ربنا جل وعال وهو يـصف لنـا ثبـاهت

 .دينهم بعد إيامهنم

»  £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª { ~ �¡ ¢: قال تعاىل عـنهم
 .]الشعراء[± ² ³ ¬ ® ¯ °

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »¬ : وقال تعاىل عنهم
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 ٦٤ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 . قصة أصحاب األخدود-٢
َُرب قـال كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له سـاحر، فلـام كـ«: ملسو هيلع هللا ىلصقال 
ً؛ فابعث إيل غالما أعلمه السحر، فبعـث إليـه غالمـا إين قد كربت: للملك ًُ

يعلمه، فكان يف طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه، وسمع كالمـه فأعجبـه، 
وقعد إليه، فإذا أتى الساحر رضبه، فـشكا بالراهب َّمر فكان إذا أتى الساحر 

إذا َوحبـسني أهـيل، : إذا خـشيت الـساحر فقـل: ذلك إىل الراهـب، فقـال
حبسني الساحر، فبيـنام هـو كـذلك إذ أتـى عـىل دابـة : خشيت أهلك فقل

اليوم أعلـم الـساحر أفـضل أم الراهـب؟ : عظيمة قد حبست الناس، فقال
َّلراهب أحب إليك من أمـر الـساحر إن كان أمر ا! اللهم: ًفأخذ حجرا فقال

فاقتل هذه الدابة، حتى يميض الناس، فرماها فقتلها، ومىض النـاس، فـأتى 
أنت اليوم أفضل منـي، قـد بلـغ ! أي بني: الراهب فأخربه، فقال له الراهب

ّمن أمرك ما أرى، وإنك ستبتىل، فإن ابتليت فـال تـدل عـيل، وكـان الغـالم 
ٌي الناس من سـائر األدواء، فـسمع جلـيس ُيربئ األكمه واألبرص، ويداو

ما ههنا لـك أمجـع، إن أنـت : للملك كان قد عمي، فأتاه هبدايا كثرية، فقال
ًإين ال أشفي أحـدا، إنـام يـشفي اهللا، فـإن أنـت آمنـت بـاهللا : شفيتني، فقال

ُدعوت اهللا فشفاك، فآمن باهللا، فشفاه اهللا، فأتى امللك، فجلس إليه كـام كـان 
ّمن رد عليك بـرصك؟ قـال: ه امللكجيلس، فقال ل ٌأولـك رب : قـال! ريب: َ
 عـىل الغـالم، َّريب وربك اهللا، فأخذه فلم يزل يعذبـه حتـى دل: غريي؟ قال



 

 ٦٥ الفصل الثالث

أي بني قد بلغ من سحرك مـا تـربئ األكمـه : فجيء بالغالم، فقال له امللك
ًإين ال أشفي أحـدا إنـام يـشفي اهللا، فأخـذه : واألبرص وتفعل وتفعل، فقال

ارجع عـن :  عىل الراهب، فجيء بالراهب، فقيل لهَّيزل يعذبه حتى دلفلم 
ّدينك، فأبى فدعا باملئشار، فوضع املئشار يف مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع 

ارجـع عـن دينـك فـأبى، فوضـع : شقاه، ثم جيء بجليس امللك، فقيل لـه
:  لـهّاملئشار يف مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغالم، فقيل

اذهبوا به إىل جبـل : ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إىل نفر من أصحابه فقال
ْكذا وكذا، فاصعدوا به اجلبل، فإذا بلغتم ذروته، فإن رجـع عـن دينـه، وإال 

اللهـم اكفنـيهم بـام شـئت، : فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به اجلبل، فقـال
مـا فعـل : له امللكفرجف هبم اجلبل فسقطوا، وجاء يميش إىل امللك، فقال 

اذهبـوا بـه : كفانيهم اهللا، فدفعه إىل نفر من أصحابه فقـال: أصحابك؟ قال
 فتوسطوا به البحر، فإن رجـع عـن دينـه وإال فاقـذفوه، فامحلوه يف قرقور
َاللهم اكفنيهم بم شئت فانكفـأت هبـم الـسفينة فغرقـوا، : فذهبوا به، فقال ِ

ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم اهللا، : وجاء يميش إىل امللك، فقال له امللك
: وما هو؟ قـال: إنك لست بقاتيل حتى تفعل ما آمرك به، قال: فقال للملك

ًجتمع الناس يف صعيد واحد، وتصلبني عىل جذع، ثم خذ سهام من كنانتي، 
ثـم ارمنـي، ! باسـم اهللا رب الغـالم: ثم ضع السهم يف كبد القوس، ثم قـل

                                                       
 .الكبرية: السفينة الصغرية، وقيل: القرقور )١(



 

 ٦٦ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

جمع الناس يف صـعيد واحـد، وصـلبه عـىل فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، ف
: ًجذع، ثم أخذ سهام من كنانته، ثم وضع الـسهم يف كبـد القـوس ثـم قـال

ُ ثـم رمـاه فوضـع الـسهم يف صـدغه، فوضـع يـده يف !باسم اهللا رب الغالم
آمنـا بـرب ! آمنا بـرب الغـالم: ُصدغه يف موضع السهم فامت، فقال الناس

أرأيت ما كنت حتذر؟ قد واهللا : لك فقيل لهُفأيت امل! آمنا برب الغالم! الغالم
َّ فخـدت فأمر باألخدود بـأفواه الـسكك. نزل بك حذرك، قد آمن الناس ُ

اقـتحم، : من مل يرجع عن دينه فأمحوه فيها، أو قيل له: وأرضم النريان، وقال
 أن تقع فيهـا، فقـال ٌففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي هلا، فتقاعست

 .»اصربي، فإنك عىل احلق! يا أمه: هلا الغالم

5 6 7  2 3 4 . / 0 1  + , -: قال تعاىل

B A @ ? > = < ; : 9 8  F E D C
Q P O NM L K J I H G  U T S R
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 .أي أبواب الطرق: أفواه السكك )١(
 .زمت موضعها وكرهت الدخول يف النارأي توقفت ول: تقاعست )٢(
 ).٣٠٠٥( أخرجه مسلم :صحيح )٣(



 

 ٦٧ الفصل الثالث

 :— بالل -٣
  َكــان أول مــن أظهــر إســالمه : ( قــال—عــن عبــداهللا بــن مــسعود 

ٌ، وعـامر وأمـه سـمية، وصـهيب، وأبو بكرملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا : ٌسبعة ، وبـالل، ُ
 .﴾واملقداد 

 فمنعه اهللا بعمه أيب طالب، وأما أبو بكـر فمنعـه اهللا ملسو هيلع هللا ىلصفأما رسول اهللا 
ــه ــد . بقوم ــسوهم أدراع احلدي ــرشكون وألب ــذهم امل ــائرهم فأخ ــا س وأم

َوصهروهم يف الشمس، فام منهم من أحد إال وقد واتاهم عىل مـا أرادوا إال  ٍ
ُبالال، فإنه هانت عليه نفسه يف اهللا، وهـ ْ ان عـىل قومـه، فأخـذوه، فـأعطوه ً

ٌأحد أحد: الولدان، فجعلوا يطوفون به يف شعاب مكة، وهو يقول ٌ(. 
! يا بـالل«: ملسو هيلع هللا ىلص، قال ملسو هيلع هللا ىلصْ أن كان مؤذن رسول اهللا —فكان من مناقبه 
ِقم فناد بالصالة ُ«. 
َأبو بكر سيدنا أعتق سيدنا: (—وقال عمر  ُِّ  .ً-بالال: يعني-) ّ

 .— عبداهللا بن حذافة السهمي -٤
إن هذا الصحايب اجلليل الذي كان أحـد الـسابقني إىل اإلسـالم، ومـن 
ُمهاجري احلبشة األول، رضب أروع األمثلة يف الثبات عىل احلـق، جاهبتـه 

                                                       
ــن ماجــه :حــسن )١( ــان )١/٤٠٤(، وأمحــد )١٥٠( أخرجــه اب ــن حب ، واحلــاكم )٧٠٤١(، واب

 )].١٢٢ (»صحيح ابن ماجه«[، )٨/٢٠٩ (»السنن«، والبيهقي يف )٣/٣٢٠(
 ).٣٧٧(، ومسلم )٦٠٤( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).٣٧٥٤(ه البخاري  أخرج:صحيح )٣(



 

 ٦٨ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

هته يف أسوأ أشكاهلا فلم الفتن يف أعتى صورها فلم تزعزعه عن دينه، وواج
 .ّترده عن يقينه هبذا اإلسالم، خربه من أعجب ما يروى وأغرب ما يذكر

ً وجه جيشا إىل الروم فيه عبـداهللا بـن حذافـة —إن عمر بن اخلطاب  َّ
ً، فقدر اهللا عز وجل له أن يقع أسريا يف أيدهيم، فذهبوا بـه إىل ملكهـم — ّ

مللـك إىل ديـن النـرصانية، ، فـدعاه املسو هيلع هللا ىلصوأخربوه أنه مـن أصـحاب حممـد 
 .ّوساومه بأن يعطيه نصف ملكه، ويزوجه ابنته

لو أعطيتنـي مجيـع مـا متلـك، ومجيـع مـا متلكـه : (فقال بصدق وثبات
 ).َ طرفة عني ما فعلتملسو هيلع هللا ىلص حممد العرب عىل أن أرجع عن دين

ُفأمر به فصلب، ثم أمر الرماة أن ). أنت وذاك: (ًذا أقتلك، فقالإ: فقال
ًيرموه قريبا من يديه ورجليه، وهو يعرض عليه دين النـرصانية فيـأبى، ثـم 
ُدعا بقدر صب فيها ماء، وأمحي عليه حتى احرتق، ثم دعا بأسري أو أسريين  ِ

 .ُمن املسلمني فألقيا فيها فإذا مها عظام تلوح
إىل ذلك، فعرض عليه النرصانية مرة أخرى وهـو يـأبى، وعبداهللا ينظر 

: فأمر به أن يلقى يف القدر فبكى، فظن امللك أنه قد جزع، وطمع فيه، فقـال
 .ّردوه، ثم سأله عن سبب بكائه

 ُ، تلقـى يف هـذهإين إنام بكيت ألن نفيس إنام هـي نفـس واحـدة: (فقال
القدر الـساعة يف اهللا فتـذهب، فأحببـت أن يكـون يل بعـدد كـل شـعرة يف 

 ).َّجسدي نفس تعذب هذا العذاب يف اهللا



 

 ٦٩ الفصل الثالث

ويف بعض الروايات إن امللك سجنه يف بيت، ومعه مخـر وحلـم خنزيـر 
 .ًثالثا، وهو ال يأكل حتى كاد أن هيلك

أمـا إن : (مـا منعـك أن تأكـل وتـرشب؟ قـال: ُفلام أخرج سأله امللـك
 ).ّلرضورة كانت قد أحلتها يل، ولكن كرهت أن أشمتك باإلسالما

وتطلق معي مجيـع أسـارى : (قال. ِّقبل رأيس وأنا أطلقك: فقال امللك
ّنعـم، فقبـل رأسـه فأطلقـه، وأطلـق معـه مجيـع أسـارى : ، قـال)املسلمني
ٌّحق عىل كل مـسلم أن : ( وعلم اخلرب قال—فلام رجع إىل عمر . املسلمني

 .ّفقام فقبل رأسه) بداهللا بن حذافة، وأنا أبدأيقبل رأس ع
 .— سعد بن أيب وقاص -٥

ً أحد السابقني األولني إىل اإلسالم، وكان بارا —سعد بن أيب وقاص  ّ
َما هذا الدين الذي أحـدثت؟ واهللا ال آكـل : بأمه، قالت له أمه عندما أسلم

ُوال أرشب حتى ترجع إىل ما كنت عليه أو أموت؛ فتعري َّ ُ ُ َ  بذلك أبد الـدهر، ُ
 !يا قاتل أمه: ُيقال

ّأليس اهللا يأمرك بصلة الرحم، وبر الوالـدين؟ واهللا ال : ًوقالت له أيضا
ًآكل طعاما، وال أرشب رشابا، حتى تكفر بمحمد ًُ زعمت : ًوقالت له أيضا. ُ
ُأن اهللا وصاك، بوالديك، وأنا أمك وأنا آمرك هبذا ُ ُّ ّ. 

                                                       
تفـسري القـرآن «، )١٥-٢/١٤ (»سـري أعـالم النـبالء«، »ُأسد الغابة يف معرفة الصحابة«: انظر )١(

 ).٤/٥٨ (»اإلصابة«، )٢/٩١٢ (»العظيم



 

 ٧٠ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

َب ثالثا حتى غيش عليها مـن اجلهـد، َومكثت أمه بدون طعام وال رشا َ ُ ً
ٌفقام ابن هلا يقال له عامرة فسقاها، فجعلت تدعو عىل سـعد، وسـعد ثابـت  ٌ ٍ ُ ُ

ًفأنزل اهللا قرآنا يتىل إىل يوم القيامـة، . عىل دينه ال يستجيب هلا، وال يطيع هلا
َيؤيد موقف سـعد يف عـدم طاعتـه ألمـه يف الكفـر بـاهللا، ويـأمر الولـد أن 

لديه يف الدنيا باملعروف، مع عدم الطاعة هلم يف الكفر أو الرشك يصاحب وا
 .أو املعصية، فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

: قال تعاىل

 .]لقامن[ 

﴾ 
 .ِّهو الطريق املستقيم الواضح البني: املنهج يف اللغة
 يف هو الطريق املستقيم الواضح الـذي يـسلكه املـسلم: واملنهج يف الرشع

 .ُدته وعبادته ومعاملته وأخالقه، ويف مجيع شؤونه فيام يتعلق بأمر الرشعيعق
واملنهج الذي جيب عىل املسلم أن يسري عليه هو ذاك املنهج الذي سار 

 وصحابته الكرام من بعده، والتابعون له بإحسان ومن ملسو هيلع هللا ىلصعليه رسول اهللا 
و املنهج القويم  ه، فهذاتبعهم من األئمة الذين عال قدرهم، وعظم شأهنم



 

 ٧١ الفصل الثالث

< ?  :قال سبحانه، الذي ارتضاه اهللا هلذه األمة لتسري عليه

 M L K J I H G F E D C B A @

S R Q PO N]ملسو هيلع هللا ىلصن الرسول يمن يبا: أي، ]النساء 
 وضح وبان  بعدما-وهو طريق احلق والرصاط املستقيم-فيفارق طريقه 

طريق املؤمنني الصادقني، ومنهاجهم الواضح املبني الذي يفارق له، و
يوصله إىل مرضاة رب العاملني نوله ما تواله، ونرتكه إىل ما اختاره، وهو 

العذاب العظيم، واملآل الوخيم يف تكون عاقبته الضالل واخلذالن الذي 
 .يوم القيامة

إحـدى عـىل فرتقـت اليهـود ا«:  بقولـهملسو هيلع هللا ىلصوقد بـني ذلـك رسـول اهللا 
ىل عـالنـصارى  وسبعني يف النار، وافرتقـت فواحدة يف اجلنةوسبعني فرقة، 

فواحدة يف اجلنة وإحدى وسبعني يف النار، والذي نفيس  ،عني فرقةباثنني وس
فواحـدة يف اجلنـة وثنتـني : قـةثـالث وسـبعني فرَّبيده، لتفرتقن أمتـى عـىل 

ويف  »هـم اجلامعـة« :يا رسـول اهللا مـن هـم؟ قـال: قيل »وسبعني يف النار
 . »ما أنا عليه وأصحايب« :أخرى

                                                       
 ).١٦٥ص (»تيسري الكريم الرمحن«، و )٥/٢٧٧: (»جامع البيان«: انظر )١(
 »مسند الـشاميني«، ويف )١٨/٧٠ (»بريالك«، والطرباين يف )٣٩٩٢( أخرجه ابن ماجه :صحيح )٢(

 )]. ١٤٩٢ (»الصحيحة«[، )٦٣ (»السنة«، وابن ايب عاصم يف )٩٨٨(
، )٦٠ (»الـسنة«، واملـروزي يف )٢١٩، ١/٢١٨(، واحلـاكم )٢٦٤١( أخرجه الرتمذي : حسن)٣(

 )].١٦٩ (»هداية الرواة«[



 

 ٧٢ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 ألهنم هم الصفوة املختارة من هذه ﴾ لصحابته ملسو هيلع هللا ىلصفأشار النبي 
!  :األمة التي أثنى عليها اهللا يف كتابه حيث قال تعاىل

+ * ) ( ' & % $ # " 
. - , 3 2 1 0 /  8 76 5 4
 وألهنم خري القرون وأفضل األمة بعد نبيها كام ،]التوبة[ 9 : ;

، ثم جييء خري الناس قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم«: ملسو هيلع هللا ىلصقال 
 .»أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته

هم أعرف الناس بـدين اهللا ومـراد اهللا ورسـوله  ملسو هيلع هللا ىلصإن أصحاب النبي 
ًومتسكا بسنته والتزاما بـأمره ملسو هيلع هللا ىلصًأكثر الناس اقتداء هبديه هم  و،ملسو هيلع هللا ىلص  وهـم ،ً

لـساهنم أهل الفـصاحة والبيـان، وأهـل الفطـرة واإليـامن، جـاء القـرآن ب
 بيـنهم ملسو هيلع هللا ىلصوعارصوا نزوله عىل نبيهم، وصفت أذهاهنم لفهمـه، والرسـول 

 . ويوضح هلم ما خفي عنهم،يبني هلم ما أشكل عليهم
 ملسو هيلع هللا ىلصثـم ركـب : (ملسو هيلع هللا ىلصجـة النبـي َ وهـو يـصف لنـا ح—يقول جـابر 

 بـرصي بـني ِّ مـد نظرت إىل، به ناقته عىل البيداء حتى إذا استوت،القصواء
ٍيديه من راكب وماش  ومـن ، وعن يساره مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك،ٍ

 وهـو ،القـرآن بـني أظهرنـا وعليـه ينـزل ملسو هيلع هللا ىلص ورسول اهللا ،خلفه مثل ذلك
 .)لنا بهِمَ من يشء عَلِمَ وما ع،يعرف تأويله

                                                       
 ).٢٥٣٣(، ومسلم )٢٦٥٢( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).١٢١٨(ه مسلم  أخرج:صحيح )٢(



 

 ٧٣ الفصل الثالث

فيهم البدع وال األهـواء وال   ومل تظهر،ٍوهو راض عنهمملسو هيلع هللا ىلص مات ثم لقد 
 ومـنهجهم هـو املـنهج املـستقيم، ، فمسلكهم هو املسلك الـسليم،اتاملحدث

 .وطريقهم هو الطريق القويم، وما دونه ضالل عظيم، وانحراف وخيم

إن اهللا نظر يف قلوب العباد، فوجد قلب حممد : (—يقول ابن مسعود 
ابتعثـه برسـالته، ثـم نظـر يف قلـوب و، فاصطفاه لنفـسه، خري قلوب العباد

لـوب العبـاد، ق، فوجـد قلـوب أصـحابه خـري ملسو هيلع هللا ىلصالعباد بعد قلـب حممـد 
ًفجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون عىل دينه، فام رآه املسلمون حسنا فهو عنـد اهللا 

 .)ًحسن، وما رأوه سيئا فهو عند اهللا يسء

 فـإن ، فليستن بمـن قـد مـات؛ًتنامن كان مس: (وقال ابن مسعود أيضا
َاحلي ال تؤم كـانوا أفـضل هـذه . ملسو هيلع هللا ىلص أولئك أصحاب حممـد ،ةن عليه الفتنّ

ًاألمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علام، وأقلها تكلفا، اختارهم اهللا لصحبة نبيـه ًّ ً، 
آثـارهم، ومتـسكوا بـام هم عـىل فاعرفوا هلم فضلهم، واتبعـوقامة دينه، إلو

 .)، فإهنم كانوا عىل اهلدى املستقيمِوسريهماستطعتم من أخالقهم 

                                                       
 »األوسـط«، ويف )٩/١١٢ (»الكبـري«، والطـرباين يف )١/٣٧٩( أخرجه أمحـد :حسن موقوف) ١(

 )].٣٦١ص (»الطحاوية«[، )٣٦٠٢(
 ).١٩١ (»هداية الرواة يف ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة«) ٢(



 

 ٧٤ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

﴾ 
صائص خيـتص خـله إن منهج الصحابة الكرام ريض اهللا عنهم أمجعني 

 : منها،ٌهبا وسامت يتسم هبا

ملسو هيلع هللا ىلص 

، الكتـاب والـسنةهـو مصدر تلقيه كان  گمنهج الصحابة نعم، إن 
نتمـسك رنا أن م وأ،ملسو هيلع هللا ىلصن مها اللذان تركنا عليهام رسول اهللا الصوهذان األ

 .ً أبداُّضلن الف ،هبام
كتـاب اهللا وسـنتي، :  لن تضلوا بعـدمها،تركت فيكم شيئني«: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 .»ّ حتى يردا عيل احلوضولن يتفرقا

̀ a : ملسو هيلع هللا ىلصف كالمه الذي أنزله عىل نبيـه قال تعاىل يف وص  _

q p o n m lk j i h g f e d c b ]فصلت[. 
ا باتبـاع سـننه  الـذي أمرنـملسو هيلع هللا ىلص يف وصف رسوله -عز وجل-قال اهللا و

ًقـــوال وفعـــال وتقريـــرا ً ً :2 1 0 / . - , + 5 4 3 

 .]النجم[

                                                       
 »امعصـحيح اجلـ«[، )٤/٢٤٥ (»السنن«، والدارقطني يف )١/١٧٢( أخرجه احلاكم :صحيح )١(

)٢٩٣٧.[( 



 

 ٧٥ الفصل الثالث

7 8 9 : ;>  3 4 5 6 :ملسو هيلع هللا ىلصوقال تعاىل لرسوله 

D CB A @ ? > = J I H G F E L K
 .]يونس[

ك هبـام، والـسري سمـالوحيان اللذان أمرنا اهللا بالتلكتاب والسنة مها اف
 .عىل هدهيام، وإتباع أمرمها، واجتناب هنيهام

 / 0 1 2 3 4 5: فقــال تعــاىل يف شــأن القــرآن

 .]٩:اإلرساء[

32 4 5 6 7 8 9 :  :قال تعاىل فيهو

C B A @ ? > = < ; ]يمإبراه[. 

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  :ًوقال تعاىل أيضا فيه

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
Ï Î Ñ Ð]طه[. 

u t s r q p   v :وقال تعاىل يف شأن السنة* 

| {z y xw  }¡ � ~ ]احلرش[. 

́ µ  :وقال تعاىل  ³ ² ± ° ̄  ® ¬

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  .]النساء[ ¶ 



 

 ٧٦ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

ــــاىل ــــال تع 8 9 :   1 2 43 5 6 7 :وق

 .]النور[ ;

 
ٌ سـبيل واحـد ورصاط -وهو منهج الـسلف- ﴾َإن منهج الصحابة  ٌ ٌ

َمستقيم، إنه املنهج الذي بعث اهللا به رسوله وأنزل به كتابه، وأمر اخللق كلهم 
R Q P ON M L K J : باتباعه، فقـال تعـاىل

 T S] \ [ Z Y X WV U ]األنعام[. 
ً خطـا، ثـم ملسو هيلع هللا ىلصخط لنا رسـول اهللا : ( قال—وعن عبداهللا بن مسعود 

هـذه «: ً، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شـامله، وقـال»هذا سبيل اهللا«: قال
L K J : ، وقـرأ»طان يـدعو إليـهِّ عىل كل سبيل منهـا شـي؛سبل

 ON M ]١٥٣:األنعام[. 
 :قال ابن جرير رمحه اهللا

)M ًقويام ال اعوجاج به عن احلق:  يعني. 

N  ًفاعملوا به، واجعلوه ألنفسكم منهاجا تسلكونه: يقول. 
                                                       

ــسن )١( ــدارمي )١/٤٣٥(أخرجــه أمحــد : ح ــاكم )٢٠٧(، وال ــسائي يف )٢/٣٤٨(، واحل ، والن
 )].١٦٦ (»مشكاة املصابيح«[، )٦/٣٤٣ (»الكربى«



 

 ٧٧ الفصل الثالث

R Q P ON  ًوال تـسلكوا طريقـا سـواه، وال: يقول 
 .)ًتركبوا منهجا غريه

 
ـــاىل ـــال تع R Q P O N M L K : ق

U T S ]٣:املائدة[. 
: —قال رجل من اليهـود لعمـر : عن طارق بن شهاب رمحه اهللا قال

N M L K :  علينا نزلـت هـذه اآليـةّلو أن! يا أمري املؤمنني
U T S R Q P O ]الختذنا ذلك اليـوم ]٣:املائـدة 

إين ألعلم أي يوم نزلت هذه اآلية؛ نزلت يـوم عرفـة يف : (فقال عمر. ًعيدا
 .) مجعةيوم

واملؤمنني أنـه قـد أكمـل هلـم  ملسو هيلع هللا ىلصأخرب اهللا نبيه : (گقال ابن عباس 
ً، فال حيتاجون إىل زيادة أبدا، وقد أمته اهللا عز ذكره فال ينقـصه أبـدا، اإليامن ً

 .)ًوقد رضيه اهللا فال يسخطه أبدا
هـا فـال ْإن من أكرب نعم اهللا عىل هذه األمـة املحمديـة أن أكمـل هلـا دين

ّحتتاج إىل دين غريه، وال إىل نبي سوى نبيهـا، ولـذا جعلـه خـاتم األنبيـاء،  ّ
 .وبعثه إىل اإلنس واجلن

                                                       
 ).٨٨-٨/٨٧ (»جامع البيان« )١(
 ).٧٢٦٨( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).٦/٧٩ (»جامع البيان« )٣(



 

 ٧٨ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

ّفاحلالل ما أحله واحلرام ما حرمه، والدين ما رشعه، وكل ما أخـرب بـه 
فهو صدق وحق، وكل ما حكم به فهو عدل وقسط، وقد ريض اهللا هلا ذلك 

 .ّوأحبه فلرتض بام رضيه هلا

ما غفلنا عنه، : أي. ]٣٨:األنعام[ U T S R Q P: وقال تعاىل
 .وال ضيعنا فيه من يشء

ّقد بني لنا يف هذا القرآن كل علم وكـل يشء: (—قال ابن مسعود  ّ .(
 ).ّل وكل حرامكل حال: (وقال جماهد رمحه اهللا

ّ أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل عىل كل علـم —وقول ابن مسعود 
نافع من خرب ما سبق وعلم ما سيأيت، وكل حالل وحرام، وما النـاس إليـه 

 .حمتاجون يف أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم
مثيل ومثل األنبياء، كمثـل رجـل «:  قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي —وعن جابر 
ّبنى دارا فأمت ، فجعل الناس يدخلوهنا ويتعجبـون ها وأكملها إال موضع لبنةً

فأنا موضع اللبنـة، «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا »لوال موضع اللبنة: منها، ويقولون
 .»جئت فختمت األنبياء عليهم السالم

                                                       
 ).١٨٣ص (»لكريم الرمحنتيسري ا«، )٨٢-٦/٧٩ (»جامع البيان« )١(
 »فـتح القـدير«: ، وانظـر)٢/٩٠٣ (»تفسري القـرآن العظـيم«، و)٨٢-٦/٧٩ (»جامع البيان« )٢(

)٣/١٨٧.( 
 .واللفظ له) ٢٢٨٧(، ومسلم )٣٥٣٤( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ٧٩ الفصل الثالث

 وصحبه من بعده كامل ملسو هيلع هللا ىلصلذي سار عليه رسول اهللا هكذا فإن املنهج ا
ٍكاف ال نقص فيه بحال من األحوال وال تقصري، وإنـام يقـع التقـصري مـن 

، أو لنسبتهم إليه ما مل يـأت ملسو هيلع هللا ىلصاملنتسبني إليه، إما جلهلهم بام جاء به الرسول 
ّبه، أو لـضالهلم وتفـريطهم وانحـرافهم فيقـدمون ويـؤخرون، ويزيـدون 

ّوإياكم «:  بقولهملسو هيلع هللا ىلصأصل البدع التي حذر منها رسول اهللا وينقصون، وذلك 
 .»، وكل بدعة ضاللةوحمدثات األمور؛ فإن كل حمدثة بدعة

 
 هذا املنهج وبيانـه إىل اخللـق كافـة؛ ألن  إيضاحملسو هيلع هللا ىلصلقد توىل رسول اهللا 

: ّربه أمره بذلك، فقـال تعـاىل لـه
 .]النحل[ 

ّفلعلمه بام أنزل عليه، وحرصه عىل بيانه، واتباعه لـه، فـصل لألمـة مـا 
صح الناس للنـاس، ّأمجل، وبني هلا ما أشكل، وأوضح هلا ما غمض، ألنه أن

ًوأفصحهم لسانا، وأصدقهم هلجة، وأقواهم حجـة، وأبلغهـم بيانـا، حتـى  ً
 .هتتدي األمة فتفوز بالنجاة يف الدارين

                                                       
ــحيح )١( ــو داود : ص ــه أب ــذي )٤٦٠٧(أخرج ــه )٢٦٧٦(، والرتم ــن ماج ــد )٤٢(، واب ، وأمح

 )].٢٥٤٩ (»اجلامع صحيح«[، )٤/١٢٦(
 ).٢/٨٨٥ (»تفسري القرآن العظيم«: انظر )٢(



 

 ٨٠ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

ّواهللا تعـاىل قـد بـني يف كتابـه سـبيل املـؤمنني : (قال ابن القيم رمحه اهللا
ّمفصلة، وسبيل املجرمني مفصلة، وعاقبة هـؤالء مفـصلة، وعاقبـة هـؤالء  ّ

لة، وأعامل هؤالء وأعـامل هـؤالء، وأوليـاء هـؤالء وأوليـاء هـؤالء، مفص
ــق هبــا هــؤالء،  ــي وف ــه هلــؤالء وتوفيقــه هلــؤالء، واألســباب الت وخذالن
واألسباب التي خذل هبا هؤالء، وجال سبحانه األمرين يف كتابه، وكـشفهام 
ّوأوضحهام وبينهام غاية البيان، حتى شاهدهتام البصائر كمـشاهدة األبـصار 

 .)لضياء والظالمل
ّ إال وقد ترك األمة عىل بينة مـن أمـر دينهـا، ال ملسو هيلع هللا ىلصوما مات رسول اهللا 

خفاء فيه وال غموض، كالشمس يف رابعة النهار، وهكذا قال لنا يف حديث 
قد تركتكم عىل البيضاء، ليلها كنهارها، ال يزيغ «: —العرباض بن سارية 
 .»عنها بعدي إال هالك

ًوقد أمره ربه سبحانه وتعاىل أن يبلغ دينه كله، وال يكتم منه شيئا فقـال  ّ
ـــــــبحانه T S RQ P O N M L K J  W V U: س

[ Z YX e d c b a ` _ ^] \ ]املائدة[. 
  الـبالغ،ملسو هيلع هللا ىلصِمن اهللا الرسالة، وعـىل رسـول اهللا : (قال الزهري رمحه اهللا

 .)وعلينا التسليم
                                                       

 ).١٠٨ص (»الفوائد« )١(
، والطـرباين يف )١٧٦، ١/١٧٥(، واحلاكم )٤/١٢٦(، وأمحد )٤٣( أخرجه ابن ماجه :صحيح )٢(

 )].٩٣٧ (»الصحيحة«[، )١٨/٢٤٧ (»الكبري«
 »تـرص صـحيح البخـاريخم«[، )فـتح-١٣/٦٢٦(ً أخرجـه البخـاري تعليقـا :إسناده صحيح )٣(

)٤/٣٦٣.[( 



 

 ٨١ الفصل الثالث

 أمته بإبالغ الرسالة وأداء األمانة، واسـتنطقهم بـذلك ملسو هيلع هللا ىلصوشهدت له 
الوداع، كام ثبـت عـن جـابر يف أعظم املحافل، يف خطبته يوم عرفة يف حجة 

ُوأنتم تـسألون «(:  قال يف خطبته يومئذملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا : گبن عبداهللا ا
: فقـال. نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت:  قالوا؟»عني فام أنتم قائلون

اشـهد، اللهـم اللهـم «: بإصبعه السبابة يرفعها إىل السامء وينكتها إىل الناس
 .) ثالث مرات»اشهد

ً كتم شيئا من كتاب ملسو هيلع هللا ىلصومن زعم أن رسول اهللا : (﴿وقالت عائشة 
P O N M L K J :، واهللا يقولِاهللا فقد أعظم عىل اهللا الفرية

T S RQ X W V U ]٦٧:املائدة[ . 
ُ كامتا شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه ملسو هيلع هللا ىلصولو كان حممد : (وزادت يف رواية ً ً

; > = < ? @ E D C B A : اآلية
 R Q P O N M L K J I H G F

S( ]٣٧:األحزاب[. 
 ومـا حيـرك طـائر جناحيـه يف ملسو هيلع هللا ىلصلقد تركنا حممـد : (—وقال أبو ذر 

 .)ًالسامء إال أذكرنا منه علام
                                                       

 ).١٢١٨( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 ).١٧٧( مسلم :صحيح )٢(
 ).١٧٧( مسلم :صحيح) ٣(
 ].»املوسوعة احلديثية«[، )٥/١٥٣( أخرجه أمحد :حسن )٤(



 

 ٨٢ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

ً بني املنهج احلـق، وأظهـره لألمـة كـامال ملسو هيلع هللا ىلصأن الرسول فهذا كله يبني  ّ
ًموفورا، وبلغه البالغ املبني، ومل يكتم منه شيئا أبدا ً ً . 

ًوسلك الصحابة مسلكه يف البيان واإليضاح، وبذلوا جهودا عظيمة يف 
ّإبالغ ذلك املنهج إىل كل أحد يمكنهم الوصول إليه، يف أي بقعة مـن أرض 

وجد فيه عبـاد اهللا، وهكـذا فعـل مـن محـل الرايـة مـن ّاهللا، ويف أي مكان ي
بعدهم ممن وفقهم اهللا ملعرفة املنهج القويم، وقد جعل اهللا يف كل زمان منهم 
ٍمن يقوم بنرصة هذا املنهج وإظهاره للناس، وإبالغه هلم غري آبه بام ينالـه يف 

 .سبيل ذلك من شدة أو ضنك

ائمة بأمر اهللا، ال يـرضهم ال تزال طائفة من أمتي ق«: ملسو هيلع هللا ىلصويف ذلك يقول 
 .»، حتى يأيت أمر اهللا وهم ظاهرون عىل الناسمن خذهلم أو خالفهم

ًإذا رأيـت قومـا يتنـاجون يف ديـنهم : (قال عمر بن عبدالعزيز رمحه اهللا
عـز -، كيـف ال؟ واهللا )عىل تأسيس ضاللةبيشء دون العامة فاعلم أهنم 

ــوله -وجــل ــول لرس T S R Q P  Y X W VU: ملسو هيلع هللا ىلص يق

c b a ` _ ^ ] \[ Z]يوسف[. 
                                                       

 .واللفظ له) ١٠٣٧(، ومسلم )٣٦٤١( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).١٧٧٤ (» بيان العلم وفضلهجامع«، وابن عبد الرب يف )٣١٥(أخرجه الدارمي  )٢(



 

 ٨٣ الفصل الثالث


 

z y x w v u t s r : قال سبحانه
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µ´ ]األعراف[. 
 رسول ملسو هيلع هللا ىلصًوهذا خطاب لألمحر واألسود والعريب والعجمي بأن حممدا 

ًاهللا إليهم مجيعا، وهذا يقتيض عموم رسالته إىل الناس كافة، بل إىل الثقلـني، 
 . ليس كغريه من الرسل الذين كانوا يبعثون إىل أقوامهم خاصةملسو هيلع هللا ىلصفإنه 

0 1 2 3 4 5 . /: ملسو هيلع هللا ىلص لنبيـه -عز وجـل-قال 
 .]١٩:األنعام[

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ : وقـــال تعـــاىل
 .]الفرقان[®

أعطيـت «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا :  قال—ويف حديث جابر بن عبداهللا 
ُمخسا مل يعطهن أحد قبيل ُ ، وجعلت يل األرض ّنرصت بالرعب مسرية شهر: ً

ُمسجدا وطهورا، فأيام رجل من أمتي أدركته الـصالة فليـصل، وأحلـت يل  ً ًَ
ّالغنائم ومل حتل ألحد قبيل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعـث إىل قومـه 

 .»خاصة، وبعثت إىل الناس عامة
                                                       

 ).٣٣٥( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ٨٤ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

مع به ومل يؤمن بـه فقـال يف حـديث أيب هريـرة  من سملسو هيلع هللا ىلصّوقد حذر النبي 
ال يسمع يب أحد مـن هـذه األمـة هيـودي وال ! والذي نفس حممد بيده«: —

 .»، ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النارنرصاين ثم يموت
ُنتأمل هذه األمثلـة التاليـة، التـي يظهـر فيهـا احلـرص عـىل املـنهج ول

 .الصحيح والثبات عليه والدعوة إليه

— 
 عن اخلري، وكنت أسـأله ملسو هيلع هللا ىلصكان الناس يسألون رسول اهللا : (—قال 

إنـا كنـا يف جاهليـة ورش، ! يا رسول اهللا:  أن يدركني، فقلتعن الرش خمافة
وهـل : قلت. »نعم«: فجاءنا اهللا هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من رش؟ قال

َوفيه دخن! نعم«: بعد ذلك الرش من خري؟ قال : ومـا دخنـه؟ قـال: قلت. »َ
 اخلري من فهل بعد ذلك:  قلت.»قوم هيدون بغري هديي، تعرف منهم وتنكر«

 رش؟
:  قلـت»دعاة عىل أبواب جهنم، من أجاهبم إليها قذفوه فيها! نعم«: قال

:  قلـت»هم من جلدتنا ويتكلمون بألـسنتنا«: صفهم لنا؟ قال! يا رسول اهللا
 فام تأمرين إن أدركني ذلك؟

                                                       
 ).١٥٣( أخرجه مسلم :صحيح )١(



 

 ٨٥ الفصل الثالث

ٌفإن مل يكـن هلـم مجاعـة وال :  قلت»َتلزم مجاعة املسلمني وإمامهم«: قال
ٍزل تلـك الفـرق كلهـا؛ ولـو تعـض بأصـل شـجرة حتـى فاعت«: قال. ٌإمام ِ َّ ّ

 .»يدركك املوت وأنت عىل ذلك
ّإن السموم الفتاكـة التـي أهنكـت قـوة املـسلمني، وشـلت حـركتهم، 
ونزعت بركتهم ليست سيوف الكفر التي اجتمعـت عـىل الكيـد لإلسـالم 
وأهله ودولته، وإنام هي اجلـراثيم اخلبيثـة التـي تـسللت إىل داخـل جـسم 

 .العمالق اإلسالمي عىل فرتات بطيئة، لكنها متوالية وأكيدة املفعول
الرجـل «وهذا يؤكد أن الوصف الصليبي اليهودي لدولة اإلسـالم بــ 

ً كان دقيقا، فهـم الـذين غرسـوا بكترييـا الـشهوات، وفريوسـات »املريض
الشبهات يف كيـان دولـة اإلسـالم، وأهنـا نمـت وترعرعـت يف أحـضاهنم 

 .ُرشبت لباهنم حتى الثاملةِوحماضنهم، و
ولكنهـا . ّالـدخنوقد تنوعت عبارات شارحي احلديث حول مفهـوم 

ٍتتفق يف حمصلة واحدة ٍ ُ: 
: ُوهو احلقد، وقيل): (١٣/٣٦ (»فتح الباري«قال احلافظ ابن حجر يف 

 ).ُالدغل، فساد القلب، ومعنى الثالثة متقارب
ّيشري إىل أن اخلري الذي جييء بعد الرش ال ي ُُ ٌكون خالصا بل فيه كدرُ ً ُ. 

                                                       
 ).١٨٤٧(، ومسلم )٧٠٨٤(أخرجه البخاري  :صحيح )١(



 

 ٨٦ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 .املراد بالدخن الدخان، ويشري بذلك إىل كدر احلال: وقيل
 .ٍكل أمر مكروه: ُالدخن: وقيل

ال ترجـع «: يفرس املراد هبذا احلـديث، احلـديث اآلخـر: ٍوقال أبو عبيد
 .»القلوب عىل ما كانت عليه

ّلـون الدابـة كـدورة؛ فكـأن املعنـى أن قلـوهبم ال أن يكون يف : وأصله ٌ
 ).يصفو بعضها إىل بعض

ــووي يف  ــل الن ــسلم«ونق ــول) ٢٣٧-١٢/٢٣٦ (»رشح صــحيح م   ق
 .ُأيب عبيد

ال : ، أي»فيـه دخـن«: وقوله): (١٥/١٥ (»رشح السنة«قال البغوي يف 
ٌيكون اخلري حمضا، بل فيه كدر وظلمـة، وأصـل الـدخن أن يكـون يف لـون  ًٌ

 . ه.ا)  كدورة إىل السوادالدابة
: عن القاري قولـه) ١١/٣١٦ (»عون املعبود«: ونقل العظيم أبادي يف

، فيكـون فيـه وأصل الدخن هو الكدورة واللون الذي يرضب إىل السواد(
ٌإشعار إىل أنه صالح مشوب بالفساد ٌ  . ه.ا). ٌ

 :مخض هذه الرشوحات عن أمرينتت: قلت
ّ أن هذه مرحلة ليست خريا خالصا، وإنام مشوبة بكدر يعكر صفو :أوهلا ٍ ٌ ً ً

ًاخلري، وجيعل مذاقه ملحا أجاجا ًُ. 



 

 ٨٧ الفصل الثالث

ّ أن هذا الكدر يفسد القلوب، وجيعلها ضـعيفة حيـث دب إليهـا :ُاآلخر ّ
 .داء األمم، وتتخطفها الشبهات

ح نبني صحيحه من قبيحـه، ًولسنا بحاجة للوقوف طويال عند كل رش
 :ً قرر أمورا ذات دالالتملسو هيلع هللا ىلصّوسليمه من سقيمه، ألن رسول اهللا 

 
إن هذا الدخن انحراف يعرتي املنهج النبوي احلـق الـذي كـان يـسود 
مرحلــة اخلــري اخلــالص، فيــؤدي إىل تــشويه املحجــة البيــضاء التــي ليلهــا 

ء يف حديث حذيفة عندما سأله  كام جاالدخن يف تفسري ملسو هيلع هللا ىلصكنهارها، أمل يقل 
 .»ُقوم يستنون بغري سنتي، وهيدون يغري هديي، تعرف مـنهم وتنكـر«: —

هذا هو أصـل الـداء وجـذر الـبالء، إنـه انحـراف عـن الـسنة يف املـنهج، 
 .وانرصاف عن السمت النبوي يف السلوك والعمل

َّوهبذا يتضح أن الدخن الذي شاب اخلري فكدر معينه وغـري رواءه هـو 
ّ التـي أطلـت برؤوسـها مـن أوكـار املعتزلـة والـصوفية، واجلهميـة، البدع

َواخلوارج واألشعرية، واملرجئـة، والـروافض، منـذ قـرون ابتغـاء الفتنـة، 
ًفأمعنت يف اإلسالم حتريفا، وانتحاال، وتأويال ً ً. 

ّن إال رسمه، ومن اإلسالم إال اسمه، ومن التعبـد إال فلم يبق من القرآ
 .جسمه



 

 ٨٨ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

ٌومنه يتضح أن أمر البدع خطري؛ ألهنـا تفـسد القلـوب واألبـدان بيـنام 
 .األعداء يفسدون األبدان

ولذلك فقد اتفقت كلامت السلف الصالح عىل وجـوب جماهـدة أهـل 
 .البدع وهجرهم

 »سـري أعـالم النـبالء«: قال مؤرخ اإلسالم الذهبي يف كتابه املـستطاب
مــن أصــغى بــسمعه إىل : (بعــد أن نقــل قــول ســفيان الثــوري) ٧/٢٦١(

 ).ُ، ووكل إىل نفسهصاحب بدعة وهو يعلم، خرج من عصمة اهللا
 ).ٍمن سمع ببدعة فال حيكها جللسائه، ال يلقها يف قلوهبم: (وعنه

 أكثر السلف عىل هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة: (قال الذهبي
ٌوالشبه خطافة ُّ.( 

 .ّصدق رمحه اهللا وبر ونصح: قلت
ًذيـل القافلـة البـرشية مرتعـا لكـل وبذلك أصبحت األمة اإلسـالمية يف 

ٍناعق، واستنرس بأرضها الباطل وهو زاهق، وتكلم يف أمرها كل منافق مارق ٍّ ٌ. 
ٌونبتت خلوف اتبعوا الـشهوات، واجتـالتهم الـشبهات؛ فغـزا الـوهن 
قلوهبم، وظهرت يف األمة سكرتا اجلهـل وحـب العـيش، فلـم تعـد آمـرة 

ّ سبيل اهللا، ففقدت خرييتهـا؛ ألهنـا مل ًباملعروف، ناهية عن املنكر، جماهدة يف
 .تؤد رشط اهللا فيها

                                                       
 ).٤٠٥-١/٣٩٩( البن كثري »تفسري القرآن العظيم«: ًانظر لزاما )١(



 

 ٨٩ الفصل الثالث

 
لكــيال تــستيقظ األمــة اإلســالمية عــىل وخــز اإلبــر الــسامة املحقونــة 
ًباجلراثيم الفاتكة التي تغرز يف جسمها، وإمعانا يف تضليلها وتعتيم األمـور 

د قـام أئمـة الكفـر بإقامـة مـصانع عليها، وحجب احلقائق عن برصها، فق
؛ إلفراز سمومهم من الداخل فال تظهر أعـراض املـرض اخلبيـث داخلية

ّإال بعد مدة طويلة، وحينئذ يستعيص عىل الطبيب، وحيري اللبيب ّ ُ ٍ. 
ُهذه املصانع التي تردد ما يلقى يف سمعها من أعداء اهللا، وتفرز ما حيقنه 

ن جلدتنا، وتتكلم بلغتنا، وتزعم احلرص عىل ٌهبا أئمة هيدون إىل النار هي م
 .أمتنا، والعمل عىل بعث حضارتنا

ّولذلك؛ فإن الذين غرسوا هذه اجلراثيم يف جسم األمة اإلسالمية هـم 
 .من أبنائها

ّ مل يرتك يف األمر لبسا، فقد بينه بـوحي مـن اهللا ملسو هيلع هللا ىلصّولكن الرمحة املهداة  ً
 .ًومل يكن حدسا

ء النفر الذين صنعهم أئمة الكفر عـىل ٌففي حديث حذيفة وصف هلؤال
 .ّأعينهم، وغذوهم بلباهنم

                                                       
 :تم ذلك ألعداء اهللا بطريقتني )١(

ِمد عيل ودرج عليه من أتى بعده، وهناك يتم غـسيل الـدماغ ألبنـاء  والذي سنه حماالبتعاث،: األوىل ُّ
 .املسلمني ومن ثم يرجعون إىل ديارهم ينفذون ما سمعوه ورأوه

 ومنه تسلل املاكرون من أعداء اهللا حتت شعار الدراسة والبحـث العلمـي، وقـد االسترشاق،: الثانية
 .ء ألجهزة املخابرات الصليبية اليهوديةأثبتت الدراسات املحايدة أن هؤالء املسترشقني عمال



 

 ٩٠ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

ٌنعم؛ دعاة عىل أبـواب جهـنم مـن أجـاهبم إليهـا «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 
 .»قذفوه فيها
َهـم مـن جلـدتنا ويتكلمـون «: قـال. صـفهم لنـا! يا رسول اهللا: قلت

 .»سنتنابأل
ًفهذه الصفة األوىل التي يعرفون هبا، فهم من العرب نسبا ولغة ً ُ. 

مـن : أي): (١٣/٣٦ (»فتح البـاري«قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف 
ٌقومنا ومن أهل لساننا وملتنا، وفيه إشارة إىل أهنم من العرب ّ. 

 . آدمأي من بني: وقال الداودي
ّمعناه يف الظاهر عىل ملتنا، ويف الباطن خمالفون، وجلدة : وقال القابيس

 .اليشء ظاهره، وهي يف األصل غشاء البدن
ٌويؤيد إرادة العرب أن السمرة غالبة عليهم، واللون إنام يظهـر يف : قيل ُّ
 . ه.ا) اجللد

 .»ٌوسيقوم فيهم رجال قلوب الشياطني يف جثامن اإلنس«: ويف رواية
  ُوهذه الصفة الثانيـة التـي يعرفـون هبـا، فهـم يظهـرون احلـرص عـىل 

ُيرضـون األمـة بألـسنتهم، .. ُّاألمة ومصاحلها وسيادهتا واستقالهلا ومتيزها 
وتأبى قلوهبم إال تنفيذ ما تعلمـوه وتربـوا عليـه يف حماضـن أسـيادهم مـن 

 .يبيني واليهودالصل
                                                       

 ).١٨٤٧( أخرجه مسلم :صحيح )١(



 

 ٩١ الفصل الثالث

 .]١٢٠:البقرة[! " # $ % & ' ) (: قال تعاىل
هذا ما خيطط له األسـياد مـن الفرنجـة واليهـود، وينفـذه العبيـد مـن 
الرويبضات الذين استنرسوا يف أرضنا؛ ألهنم ترعرعوا عليها، وأكلـوا مـن 

ّخرياهتا، ولكنهم عمدوا يف حما ضن حزب الشيطان، وجنود إبلـيس الـذين ُ
ٌدربوهم عىل املبدأ الصليبي القاتل، إنه بطيء ولكنه أكيد املفعول ّ. 

; > = :  يف قوله-عز وجل-ّوهو ما حذر منه املوىل 
? > B A @  I H G F ED C

L K J]التوبة[. 
 ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ » ¬ ®: قال تعـاىل

¸ ½ ¼ » º ¹]البقرة[. 
ِهكذا يستخفون بالشعوب واألمم فأطاعتهم، وأسلمت قيادها هلم، ألهنا 
 .فسقت عن منهج اهللا، وهم جيروهنا إىل النار، ويريدوهنا أن تتبوأ دار البوار

إىل ضالالهتم ومنكرهم ويقيمون لـذلك ُوهؤالء ال يفرتون يف الدعوة 
التجمعات واألحـزاب واملـؤمترات والـصالونات، ولـذلك ورد وصـفهم 

 .ٌبأهنم دعاة
ٌمجع داع وهي مجاعة قائمة بأمرها، وداعية للنـاس : ُّوالدعاة بضم الدال ٌ ٌ ٍ

 .إىل قبوهلا
                                                       

 ).١١/٣١٧( للعظيم أبادي »عون املعبود«: انظر )١(



 

 ٩٢ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

ُهذه التحذيرات النبوية والومضات السنية إشارة أصبع للذين أصـيبوا  ّ ُ
مى األلوان؛ فأصبحوا جمرد أبواق يرددون ما يلقى إليهم من وراء البحار بع

 !وخلف احلدود
ٌإهنا تنبيهات لألمة اإلسالمية لعلها حتذر كيد الكافرين، وتـستفيق فـال 

 .تتبع سبيل املجرمني
إننا وجدنا آثارها يف تاريخ املـسلمني، ورأينـا رشورهـا يف دنيـا النـاس 

ٍوق احلرص، وهي متوارثة يف كل عرص ومرصٌواألمة كثرية تف. أمجعني ٍ ٌ َ. 
ُومل تزل مجوع دعاة الضاللة ترفع عقريهتا إىل يومنا هذا تدعو إىل جهـنم 

 .-ًعياذا باهللا-
فهاهم دعاة احلزبية الديمقراطية ينبحون، وها هم أربـاب االشـرتاكية 

 .والناس وراءهم يلهثون.. ينهقون، وها هم أولياء القومية ينحبون 
   يكون مثريو الـدخن هـم سـلف دعـاة الـضاللة، وهبـذا يتـضح وهبذا

ٌأن سلسلة التآمر عىل اإلسالم وأهله، ودولته هلا جـذور عميقـة يف التـاريخ  ٌ
 .اإلسالمي

 
ِإن ظاهر هذه املرحلة خري لكن باطنها من قبله اهلالك، أمل يقـل رسـول  ّ ٌ

ُوسـيقوم فيهـا رجـال قلـوب «:  عند مـسلم— يف حديث حذيفة ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ٌ
 .»ُالشياطني يف جثامن إنس



 

 ٩٣ الفصل الثالث

ًوهذا قد خيدع كثريا من الناس الذين ينظرون إىل ظواهر األشـياء لكـن 
ًأبصارهم عن بواطن األمور حمجوبة، وبذلك ال يلقون باال إلصالح اخللل  ُ

 .ِفحل، ويتسع اخلرق عىل الراقعمن بدايته حتى ال يست

ًإن هذا الدخن ينمو فاتكا باخلري حتـى يـسيطر؛ فتكـون مرحلـة الـرش 
 .اخلالص، وبداية دعاة الضاللة، وفرق الغواية

ٍإن رؤوس الفتنة يعملون بنشاط، بينام أهل احلق غافلون نـائمون، بـدليل 

 .دولتهّأن هذا الدخن كرب حتى سيطر، ووثب عىل احلق وأهله، وثل عرش 

ــسنوات  ــذه ال ــضات يف ه ــا إىل الروبي ــور أزمته ــت األم ــذلك ألق ول
ِّاخلداعات، ووسد األمر إىل غري أهله، ووضع احلق يف غري حمله ّ. 

ــرة  ــن أيب هري ــال—ع ــول اهللا :  ق ــال رس ٌســيأيت ســنوات «: ملسو هيلع هللا ىلصق
ّخداعات، يصدق فيهن الكاذب، ويكذب فيهن الصادق ّ ُ ُ ٌ ُ، ويـؤمتن اخلـائن، َّ ُ

ُوخيون األمني، وينطق فيها الرويبضة ّ الرجـل «: ُّما الرويبـضة؟ قـال:  قيل.»ُ
 .(»التافه يتكلم يف أمر العامة

                                                       
 »الـصحيحة«[، )٤/٥١٢(، واحلـاكم )٢/٢٩١(، وأمحـد )٤٠٣٦( أخرجه ابن ماجـه: حسن )١(

)١٨٨٧.[( 
 ).٢٠-١٣ص (»ملاذا اخرتت املنهج السلفي«انظر كتاب  )٢(



 

 ٩٤ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

— 
ًكنا جلوسا عىل بـاب عبـداهللا بـن مـسعود قبـل : عن عمرو بن سلمة( ُ
اة، فإذا خرج مشينا معه إىل املـسجد، فجاءنـا أبـو موسـى األشـعري، الغد
فجلس معنا حتى خرج، . ال، بعد: أخرج إليكم أبو عبد الرمحن؟ قلنا: فقال

إين رأيت يف ! يا أبا عبدالرمحن: ًفلام خرج قمنا إليه مجيعا، فقال له أبو موسى
َاملسجد آنفا أمرا أنكرته، ومل أر  ً : فام هـو؟ قـال: قال. ًا إال خري-واحلمد هللا-ً

ًإن عشت فسرتاه، رأيت يف املسجد قوما حلقا جلوسا ينتظـرون الـصالة يف  ً ًِ َ
كـربوا مئـة، فيكـربون مئـة، : ٌكل حلقة رجل، ويف أيـدهيم حـىص، فيقـول

: سبحوا مئة، فيسبحون مئـة، قـال: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: فيقول
 فامذا قلت هلم؟

 . انتظار أمركًما قلت هلم شيئا: قال
، وضمنت هلـم أن ال يـضيع مـن أفال أمرهتم أن يعدوا سيئاهتم: قال

ِثم مىض ومضينا معه، حتى أتى حلقة من تلـك احللـق فوقـف ! حسناهتم؟
 !ما هذا الذي أراكم تصنعون؟: عليهم، فقال
: قال. ّحىص نعد به التكبري والتهليل والتسبيح! يا أبا عبدالرمحن: قالوا
ٌتكم، فأنا ضامن أن ال يضيع من حسناتكم يشء، وحيكم يا أمـة فعدوا سيئا

ُ متوافرون، وهـذه ثيابـه ملسو هيلع هللا ىلصهؤالء صحابة نبيكم ! ما أرسع هلكتكم! حممد
                                                       

 .ًيستغفروا منها؛ فمن أحىص سيئاته كان ذلك داعيا له ألن يتوب إىل اهللال )١(



 

 ٩٥ الفصل الثالث

َمل تبل، وآنيته مل تكرس والذي نفيس بيده، إنكم لعىل ملة هي أهدى مـن ملـة 
 حممد أو مفتتحوا باب ضاللة؟ 

وكـم مـن مريـد : قـال. ا إىل اخلـريواهللا يا أبا عبدالرمحن، ما أردن: قالوا
ًإن قومـا يقـرءون القـرآن ال «:  حـدثناملسو هيلع هللا ىلصللخري لن يـصيبه؛ إن رسـول اهللا 

 . وأيم اهللا ما أدري، لعل أكثرهم منكم، ثم توىل عنهم»جياوز تراقيهم
ننا يوم النهـروان رأينا عامة أولئك احللق يطاعنو: فقال عمرو بن سلمة

 . مع اخلوارج
 عــىل أفــراخ اخلــوارج بوجــود —فقــد احــتج عبــداهللا بــن مــسعود 

ً بينهم، وبأهنم مل يفعلوا فعلتهم، فلو كانت خريا كام ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهللا 
 .ٌ إليه، وملا مل يفعلوا ذلك فهو ضاللةملسو هيلع هللا ىلصيزعمون لسبقهم أصحاب حممد 

بعدهم، لقالوا لعبـداهللا ً حجة عىل من ﴾فلو مل يكن منهج الصحابة 
 .ٌأنتم رجال ونحن رجال: بن مسعودا

 
 اعتزلوا يف دارهم وكانوا سـتة -وهم اخلوارج- ملا خرجت احلرورية

ُوأمجعوا عىل أن خيرجوا عىل عيل، فكان ال يزال جييء إنسان، فيقول. آالف ّ :
 .خارجون عليكيا أمري املؤمنني إن القوم 

                                                       
حـسني أسـد : ، حتقيـق)١/٢٨٧ (»سـنن الـدارمي«[ ، )٢١٠( أخرجه الـدارمي :إسناده جيد )١(

 ].الداراين
، وهـي قريـة عـىل بعـد -بفتحتني وسكون الواو وراء أخرى وألف ممـدودة-نسبة إىل حروراء  )٢(

. كان أول اجتامع اخلوارج الذين خالفوا عيل بن أيب طالب هبـا؛ فنـسبوا إليهـاميلني من الكوفة، 
 ).١/٣٥٩ (»ُّاللباب يف هتذيب األنساب«، و)٣/٣٤٥ (»معجم البلدان«: انظر



 

 ٩٦ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 .ُدعوهم؛ فإين ال أقاتلهم حتى يقاتلوين، وسوف يفعلون: فيقول
يا أمري املـؤمنني أبـرد : فلام كان ذات يوم؛ أتيته قبل صالة الظهر، فقلت

ّبالصالة؛ لعيل أكلم هؤالء القوم كـال، : إين أخـافهم عليـك، قلـت: قـال. ُ
ًوكنت رجال حسن اخللق؛ ال أؤذي أحدا ُ ُ ُ ً ُ. 

ُ، فلبست حلة مـن أحـسن مـا يكـون مـن الـيمن، وترجلـت، فأذن يل ّ ُّ
ُودخلت عليهم يف دار نصف النهار وهم يأكلون، فـدخلت عـىل قـوم مل أر 
ُقط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرحة من الـسجود، وأيـادهيم كأهنـا ثفـن  ٌ ً ّ

ِّاإلبل، وعليهم قمص مرحـضة، مـشمرين، مـسهمة وجـوههم ٌُ فـسلمت . ُ
ّبا بك يا ابن عباس وما هذه احللة عليك؟مرح: عليهم، فقالوا ٍ ً! 

ُ أحـسن مـا يكـون يف ملسو هيلع هللا ىلصما تعيبون مني؟ فقد رأيت رسـول اهللا : قلت َ
3 4 5 6 7 8 9 : : ثياب اليمنية، ثم قـرأت هـذه اآليـة

 .]٣٢:األعراف[ ; > =
 ملسو هيلع هللا ىلصد أصـحاب النبـي أتيـتكم مـن عنـ: ما جاء بك؟ قلت هلـم: فقالوا

 وصـهره، وعلـيهم نـزل ملسو هيلع هللا ىلصاملهاجرين واألنصار، ومن عند ابن عم النبـي 
ٌالقرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، ولـيس فـيكم مـنهم أحـد؛ ألبلغكـم مـا 

 .َّيقولون وأبلغهم ما تقولون
                                                       

 . من شأهنمملسو هيلع هللا ىلصًتصديقا بام أخرب به رسول اهللا  )١(



 

 ٩٧ الفصل الثالث

ًال ختاصموا قريشا؛ فإن اهللا عز وجـل يقـول: فقالت طائفة منهم ُ : ¾ 

À ¿ Â Á ]الزخرف[. 
ّلنكلمنه: اثنان أو ثالثة: ٌفانتحى يل نفر منهم، فقال هـاتوا؛ مـا : قلـت. ّ
 َّما هن؟: ُقلت. ثالث:  وابن عمه؟ قالواملسو هيلع هللا ىلصنقمتم عىل أصحاب رسول اهللا 

: َّ فإنه حكـم الرجـال يف أمـر اهللا، وقـال تعـاىلّأما إحداهن: قالوا
 .ُقلت هذه واحدة. ]٦٠ و٤٠:، يوسف٥٧:األنعام[ 

ّ فإنه قاتل ومل يسب ومل يغنم، إن كانوا كفارا لقد حـل وأما الثانية: قالوا ً ِ
هذه ثنتان فام : قلت. ّسبيهم، ولئن كانوا مؤمنني ما حل سبيهم وال قتاهلم

 الثالثة؟
يكن أمري املؤمنني؛ فهـو أمـري حمى نفسه من أمري املؤمنني، فإن مل : قالوا
 . الكافرين
أرأيتكم : قلت هلم. حسبنا هذا: هل عندكم يشء غري هذا؟ قالوا: قلت

ّإن قرأت عليكم من كتاب اهللا جل ثنـاؤه، وسـنة نبيـه  ُّ مـا يـرد قـولكم ملسو هيلع هللا ىلصُ
 .نعم: أترجعون؟ قالوا

                                                       
ُال تسبى نساؤهم وذرارهيـم، وال يقـسم : هذا هو احلكم يف الفئة الباغية )١( ُفيـئهم، وال جيهـز عـىل ُ ُ

ُجرحيهم، وال يتبع هارهبم، وال يبدؤون بقتال ما مل يفعلوا ُ. 



 

 ٩٨ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

، فإين أقرأ عليكم يف كتاب )َّحكم الرجال يف أمر اهللا: (أما قولكم: قلت
اهللا؛ أن قد صري اهللا حكمه إىل الرجال يف ثمن ربع درهم، فأمر اهللا تبارك 

َّوتعاىل أن حيكموا فيه َ ª » ¬ ® : أرأيت قول اهللا تبارك وتعاىل. ُ

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³² ± ° ¯  Á À ¿
Ã Â ]وكان حكم اهللا أنه صريه إىل الرجال حيكمون فيه، ،]٩٥:املائدة ّ ُ ُ

 . ُولو شاء حيكم فيه، فجاز من حكم الرجال
ِأحكـم الرجـال يف إصـالح ذات البـني وحقـن دمـائهم ! أنشدكم باهللا

 .بىل؛ بل هذا أفضل: قالوا! أفضل أو يف أرنب؟

U T S R Q P O N : ويف املرأة وزوجها

X W V ]فنشدتكم باهللا حكـم الرجـال يف صـالح ذات ]٣٥:النساء ُ
ُخرجـت مـن ! بينهم، وحقن دمائهم أفضل من حكمهـم يف بـضع امـرأة؟

 .نعم: هذه؟ قالوا
ِقاتل ومل يسب ومل يغنم: (وأما قولكم: قلت ُ؛ أفتـسبون أمكـم عائـشة )َ

 قلتم إنـا نـستحل فإن! تستحلون منها ما تستحلون من غريها وهي أمكم؟
: منها ما نستحل من غريها؛ فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا؛ فقد كفـرتم

° ¯ ®¬ « ª © ¨ ]ــزاب ــني ]٦:األح ــأنتم ب  ف
 .نعم: ُأفخرجت من هذه؟ قالوا. ضاللتني، فأتوا بمخرج



 

 ٩٩ الفصل الثالث

ّإن نبـي اهللا : ترضـونُوأما حمي نفسه من أمري املؤمنني، فأنا آتيكم بمـن 
امح يا عيل، اللهم إنـك تعلـم «: ٍّ يوم احلديبية صالح املرشكني فقال لعيلملسو هيلع هللا ىلص

 لرسـول واهللاِ، » حممد بـن عبـداهللاأين رسول اهللا، واكتب هذا ما صالح عليه
ّ خري من عيل، وقدملسو هيلع هللا ىلصاهللا   . من النبوةحماه ذلك  نفسه حما نفسه ومل يكن حموهٌ

نعم، فرجـع مـنهم ألفـان وخـرج سـائرهم : ُأخرجت من هذه؟ قالوا
 .ُفقتلوا عىل ضاللتهم، فقتلهم املهاجرون واألنصار

 عــىل ﴾ بمــنهج الــصحابة گفقــد احــتج عبــداهللا بــن عبــاس 
ا رسـول اهللا اخلوارج، فإن القرآن نزل فيهم فهم أعلم بتأويله، وهم صـحبو

 .ُ فهم أتبع لسبيلهملسو هيلع هللا ىلص
ُ لـشبه اخلـوارج، وبيـان وجـه احلـق گوتوجيه عبداهللا بـن عبـاس 

ٌاألبلج من الباطل اللجلج، دليل علمي عىل ما قدمنا من االحتجاج بمنهج 
 .﴾الصحابة 

 :قال األوزاعي رمحه اهللا
ّ، وكـف اصرب نفسك عىل السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بام قـالوا(

 .()عام كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم

                                                       
ــسن )١( ــسائي يف :ح ــربى« أخرجــه الن ــسنن الك ــي يف )١٦٧-٥/١٦٥ (»ال ــسنن«، والبيهق  »ال

 ).١٦٥، ٢/١٦ (»املستدرك«، واحلاكم يف )٨/١٧٩(
 ).٥٨ص (»الرشيعة«اآلجري يف  )٢(
 ).١٠٤-٩٩ص (»ج السلفيملاذا اخرتت املنه«كتاب  )٣(



 

 ١٠٠ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

— 
ٌكنت قد شغفني رأي من رأي اخلوارج فخرجنـا يف : (يقول يزيد الفقري

فمررنـا عـىل : ، ثم نخرج عىل النـاس، قـالعصابة ذوي عدد نريد أن نحج
 عن رسول اهللا -جالس إىل سارية-املدينة فإذا جابر بن عبداهللا حيدث القوم 

 .فإذا هو قد ذكر اجلهنميني: ، قالملسو هيلع هللا ىلص
اهللا ما هذا الذي حتـدثون؟ و! ملسو هيلع هللا ىلصيا صاحب رسول اهللا : فقلت له: قال
ــول ــران[| { ~ � ¡ ¢: يق ¾ ¿ À و. ]١٩٢:آل عم

Â Á Ä Ã ]فام هذا الذي تقولون؟. ]٢٠:السجدة 
فهل سـمعت بمقـام حممـد : قال. نعم: أتقرأ القرآن؟ قلت: فقال: قال
 ملسو هيلع هللا ىلصفإنـه مقـام حممـد : قـال. نعـم: ؟ قلـت-يعني الذي يبعثه اهللا فيه- ملسو هيلع هللا ىلص

ُاملحمود الذي خيرج اهللا به من خيرج ُ . 
وأخـاف أن ال : قـال. ّثم نعت وضع الرصاط ومـر النـاس عليـه: قال

ًغري أنه قد زعم أن قوما خيرجون مـن النـار بعـد أن : أكون أحفظ ذاك، قال
 !يكونوا فيها
ًهنـرا مـن فيدخلون : قال. يعني فيخرجون كأهنم عيدان السامسم: قال

: ُأهنار اجلنة، فيغتسلون فيه، فيخرجـون كـأهنم القـراطيس فرجعنـا، فقلنـا
؟ فرجعنـا، فـال واهللا مـا ملسو هيلع هللا ىلصأترون الشيخ يكذب عـىل رسـول اهللا ! وحيكم

 .)خرج منا غري رجل واحد
                                                       

 ).١٩١( أخرجه مسلم :صحيح )١(



 

 ١٠١ الفصل الثالث

— 
 .)كل بدعة ضاللة، وإن رآها الناس حسنة: (گيقول ابن عمر 

احلمد هللا والـصالة والـسالم عـىل : ًوسمع ابن عمر رجال عطس فقال
إذا عطـس « : بـل قـالملسو هيلع هللا ىلصما هكذا علمنـا رسـول اهللا : (رسول اهللا فقال له
 .)وليصل عىل رسول اهللا: ( ومل يقل،»أحدكم، فليحمد اهللا

 
 ملسو هيلع هللا ىلصًمن ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعـم أن حممـدا : (قال

 فام مل يكن ]٣:املائدة[ N M L K: خان الرسالة ألن اهللا يقول
 .ًديناًيومئذ دينا فال يكون اليوم 

من ذي : (؟ قال لهُمن أين أحرم: ٌوجاء رجل إىل اإلمام مالك فقال له(
  ).ملسو هيلع هللا ىلصاحلليفة، من حيث أحرم رسول اهللا 

 مـن عنـد -النبـوي: أي-إين أريد أن أحرم من املـسجد : فقال الرجل
 . القرب

                                                       
أحكـام «[، )١/٩٢ (»رشح أصول اعتقاد أهـل الـسنة« أخرجه الاللكائي يف :صحيح موقوف )١(

 )].٢٥٨ص (»اجلنائز
 )]. ٣/٢٤٥ (»اإلرواء«[، )٤/٢٩٥(، واحلاكم )٢٧٣٨( أخرجه الرتمذي :صحيح موقوف )٢(
 ).٦ (»تدعاتالسنن واملب«، )١٧١: (االبتداع )٣(



 

 ١٠٢ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 ). أخشى عليك الفتنةال تفعل، فإين: (قال له
 .أي فتنة هذه؟ إنام هي أميال أزيدها: فقال الرجل
َّوأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إىل فضيلة قرص عنها : (فقال له ُ ٍ

 [ ^: يقــول-عــز وجــل-إين ســمعت اهللا ). ؟ملسو هيلع هللا ىلصرســول اهللا 

f e d c b a ` _ i h g ]النور[(. 

 
ًرأى رجال يصيل بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتني، يكثر فيها الركـوع 
والسجود، فنهاه عن ذلك؛ ألن اإلنسان إذا طلع الفجر وصىل ركعتي السنة 
فال جيوز له أن يتنفل بعد ذلك حتى يصيل الفريضة، وهذا الرجل قام يتنفل 

 الفجر، فنهاه سعيد بـن املـسيب عـن ذلـك فقـال بعد أن صىل ركعتي سنة
 يعذبني اهللا عىل الصالة؟! يا أبا حممد: الرجل

 .ال، ولكن يعذبك عىل خمالفة السنة: قال له
َفــإذا أردت يــا عبــد اهللا أن تثبــت عــىل دينــك يف زمــن الفــتن فعليــك 

 .﴾بالتمسك بمنهج الصحابة الكرام 

                                                       
 ).٩٨ (»اإلبانة«، وابن بطة يف )٦/٣٢٦ (»احللية«أبو نعيم يف أخرجه  )١(
 ).٥٧ص( سليم اهلاليل »البدعة«: انظر )٢(



 

 ١٠٣ الفصل الثالث

 
_ ` b a :  يف وصف كتابه الكـريم-عز وجل-قال اهللا 

i h g f e d c m lk j q p o n]ــــــــصلت ، ]ف
، ]هود[ f ed o n m l k j i h g: وقال تعاىل

i h g f e d c j  n m l k: وقـــال تعـــاىل
t s r q p o v u]الشعراء[. 

ُ يف كتابه أن الغاية التي من أجلها أنزل هذا -عز وجل-وأخربنا اهللا 
َالكتاب منجام مفصال هي التثبيت، فقال تعاىل يف معرض الرد عىل شبه  ُ ً ً

 Ã Â Á È Ç Æ Å Ä Ë ÊÉ Ì: الكفار
 Ò Ñ Ð ÏÎ Í$ # " !  ( ' & %

 .]الفرقان[ (

 
 

7 8 9 : ; > = < ? @ : قال تعـاىل

H G F E D C B A]األنفال[. 
ـــاىل ـــال تع 3 4 5 6 7 8 9 : ; > : وق

F E D C B A @ ? >= ]التوبة[. 



 

 ١٠٤ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

ٌفالقرآن يزيد اإليامن، وزيادة اإليامن سبب للثبات عـىل الـدين يف زمـن  ُ ُ
ًبالقرآن حفظا وفهام وتـدبرا وقـراءة فإنـه جتـارة !  اهللالفتن، فعليكم يا عباد ً ًً

 .رابحة

¼ ½ ¾ ¿Ä Ã Â Á À : قال تعـاىل
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ]فاطر[. 

 
7 8  / 0 1 2 3 4 5 6: قـــال تعـــاىل

 .]اإلرساء[ ; > = <?9 : 
¦ § ¨ © ª » ¬ ®¯ ° : وقـــال تعـــاىل

 ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²±
Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ]فصلت[. 




 
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ : قال تعاىل
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 ١٠٥ الفصل الثالث

كتـاب اهللا، وسـنتي، : تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 .»ّولن يتفرقا حتى يردا عيل احلوض


 

< ? @ D C B A : قال تعاىل

 M LK J I H G F E
 X W V U T S R Q P O N

` _ ^ ] \ [ Z Y  a
g f e d c b ]املائدة[. 

* + , -  ! " # $ % &' ) (: وقال تعاىل

3 2 1 0 / . ; : 9 87 6 5 4  <
J IH G F E D C B A @ ? > = K  M L

ON ]الشورى[. 

32 4 5 6 7 8 9 : ; : وقال تعاىل

C B A @ ? > = < ]إبراهيم[. 

                                                       
 )].٢٩٣٧ (»صحيح اجلامع«[، )١/١٧٢(أخرجه احلاكم : صحيح )١(



 

 ١٠٦ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 
 .»خريكم من تعلم القرآن وعلمه«: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

ِإن هللا أهلني من الناس«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  َ َ : من هـم؟ قـال يا رسول اهللا:  قالوا»ّ
 .»هم أهل القرآن، أهل اهللا وخاصته«

 

 .]٤٩:العنكبوت[k j i h g f e d c: قال تعاىل
 »ًإن اهللا تعاىل يرفع هبذا الكتاب أقواما، ويضع به آخـرين«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

َيؤم القـوم أقـرؤهم لكتـاب «: ملسو هيلع هللا ىلصقوله : ًوالدليل عىل أن اهللا يرفع به أقواما
 .»...اهللا

ُاقرأ وارق ورتل كـام كنـت ترتـل يف : يقال لصاحب القرآن«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 .» عند آخر آية كنت تقرؤهادار الدنيا، فإن منزلتك

                                                       
 ).٥٠٢٧(أخرجه البخاري  :صحيح )١(
، والنـسائي يف )١/٧٤٣(حلـاكم ، وا)٣/١٢٧(، وأمحـد )٢١٥(أخرجـه ابـن ماجـه : صحيح )٢(

 )].١٧٩ (»صحيح ابن ماجه«[ ، )٥/١٧ (»الكربى«
 ).٨١٧( أخرجه مسلم :صحيح )٣(
 ).٦٧٣( أخرجه مسلم :صحيح )٤(
ــو داود :صــحيح )٥( صــحيح «[، )٢/١٩٢(، وأمحــد )٢٩١٤(، والرتمــذي )١٤٦٤( أخرجــه أب

 )].٨١٢٢ (»اجلامع



 

 ١٠٧ الفصل الثالث






 
 :ومن األمثلة عىل تثبيت القرآن ملن قرأه وعمل به ما ييل

ــة املــال فقــرأ القــرآن وجــد قــصة قــارون، -١    إذا تعــرض اإلنــسان لفتن
وقصة صاحب اجلنتني، وقصة أصحاب اجلنة، وعلم كيـف أن هـؤالء 

املـال وانتفـع كانوا ضحايا لفتنة املال، فاعترب بحاهلم فلم يفتـتن بفتنـة 
 .بقراءة القرآن

 ¢ إذا تعرض املسلم لفتنة النساء فقرأ القرآن وجد فيه قصة يوسف -٢
: الذي رضب لنا أروع األمثلة يف الثبات أمام فتنة النساء، قال تعاىل

) ( ' & % $ # " !  + *
2 10 / . -, 7 65 4 3  ; : 9 8

A @ ?> = <  J I H GF E D C B
K R Q P O N ML ]فيوس[. 

 إذا تعرض املسلم لفتنة التعذيب بأيدي املجرمني الكافرين فقرأ القـرآن -٣
ّ ملـا تعـرض للتعـذيب والتحريـق بالنـار ¢وجد فيه قصة إبـراهيم 

 .لك عىل دينهفيتأسى به ويثبته ذ



 

 ١٠٨ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § : قال تعاىل
© ¨ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª  ´ ³

¹ ¸ ¶ µ ¿ ¾ ½ ¼ » º]األنبياء[. 

ـــاىل ـــال تع  * ! " # $ % & ' ) (: وق

 .]العنكبوت[6 + , - ./ 0 1 2 3 4 5
ُ إذا تعرض املسلم أو املسلمة يف الـدنيا لفتنـة كـالم النـاس عليـه فقـرأ -٤

 التي صـربت عـىل ﴿القرآن وجد ذكر ما جرى ألم املؤمنني عائشة 
كالم الناس عليها، واستعانت باهللا عىل ذلك فربأها اهللاُ من فـوق سـبع 

 .ًزل قرآنا يتىل إىل يوم القيامةسموات، وأن
 ملسو هيلع هللا ىلصكان رسـول اهللا : ( قالت﴿ أن عائشة »صحيحه«روى مسلم يف 

، فـأيتهن خـرج سـهمها خـرج هبـا ًإذا أراد أن خيرج سفرا أقرع بـني نـسائه
 . معهملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي، فخرجت فأقرع بيننا يف : قالت عائشة
ُ، وذلك بعدما أنـزل احلجـاب، فأنـا أمحـل يف هـودجي، ملسو هيلع هللا ىلصمع رسول اهللا  ُ ُ

تدخل يف هذا اهلـودج وهـو كالغرفـة الـصغرية، : أي-ُوأنزل فيه، مسرينا، 
 حتى إذا فرغ رسـول -فيحمل هذا اهلودج عىل اجلمل، وينزل وهي بداخله

دنونا من املدينة، آذن ليلة بالرحيـل،  و-رجع: أي- من غزوه وقفل ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
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ُفقمت حني آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت اجليش، فلام قـضيت مـن 
ْشأين أقبلت إىل الرحل، فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ِ ظفـار قـد 

طلبـه والبحـث : أي-انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغـاؤه 
فحملوا هودجي، فرحلوه عـىل  وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون يل -عنه

 .بعريي الذي كنت أركب، وهم حيسبون أين فيه
َّوكانت النـساء إذ ذاك خفافـا مل هيـبلن ومل يغـشهن اللحـم إنـام : قالت ُ ً

ُيأكلن العلقة من الطعام، فلـم يـستنكر القـوم ثقـل اهلـودج حـني رحلـوه 
ُورفعوه، وكنت جارية حديثـة الـسن، فبعثـوا اجلمـل وسـاروا، ووجـدت  ً

قدي بعدما استمر اجلـيش، فجئـت منـازهلم ولـيس هبـا داع وال جميـب، ع
. فتيممت منزيل الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدونني فريجعون إيل

فبينا أنا جالسة يف منزيل غلبتني عينـي فنمـت، وكـان صـفوان بـن املعطـل 
ّالسلمي ثم الذكواين، قد عرس من وراء اجليش فادلج  وهـو الـسري آخـر -َُ

 فأصبح عند منزيل، فرأى سواد إنـسان نـائم، فأتـاين فعرفنـي حـني -يلالل
ّرآين، وقد كان يراين قبل أن يرضب احلجاب عيل، فاستيقظت باسـرتجاعه  ُ

ُ حني عرفنـي فخمـرت وجهـي -إنا هللا وإنا إليه راجعون: وهو يقول: أي- َّ
 .ما يكلمني كلمة وال سمعت منه كلمة غري اسرتجاعه! بجلبايب، وواهللا

                                                       
َجزع ظفار )١( َ ْ  .خرز يامين: وال كلها وهي قرية باليمن، واجلزعمبينة عىل الكرس يف األح: َ
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تى أناخ راحلته فوطئ عىل يدها فركبتها، فـانطلق يقـود يب الراحلـة، ح
حتى أتينا اجليش، بعدما نزلوا موغرين يف نحر الظهرية، فهلك من هلك يف 

ُشأين، وكان الذي توىل كربه عبداهللا بن أيب ابن سلول ُ. 
والنـاس يفيـضون يف . ًفقدمنا املدينة فاشتكيت حني قدمنا املدينة شهرا

إلفك، وال أشعر بيشء من ذلك، وهـو يريبنـي يف وجعـي أين ال قول أهل ا
 اللطف الذي كنت أرى منـه حـني أشـتكي، إنـام ملسو هيلع هللا ىلصأعرف من رسول اهللا 

 فـذاك يريبنـي، وال »كيـف تـيكم؟«: ُ فيسلم ثم يقولملسو هيلع هللا ىلصيدخل رسول اهللا 
َأشعر بالرش، حتى خرجت بعدما نقهـت وخرجـت معـي أم مـسطح قبـل  ِ ِ َ ُ َ َ

 .ًنا، وال نخرج إال ليال إىل ليلَّاملناصع، وهو متربز
ًوذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمـر العـرب األول  ُ ُ
يف التنزه، وكنا نتأذى بـالكنف أن نتخـذها عنـد بيوتنـا، فانطلقـت أنـا وأم 
ُمسطح، وهي بنت أيب رهم بن املطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن 

ّابنها مسطح ابن أثاثة بن عباد بـن املطلـب، و. عامر، خالة أيب بكر الصديق ُ
َفأقبلت أنا وبنت أيب رهم قبل بيتي، حني فرغنا من شأننا َ ِ ُ. 

  بـئس : فقلـت هلـا. تعس مسطح: فعثرت أم مسطح يف مرطها، فقالت
ًما قلت، أتسبني رجال قد شـهد بـدرا   أومل تـسمعي مـا ! َأي هنتـاه: قالـت. ً

ًني بقول أهل اإلفك، فازددت مرضا وماذا قال؟ قالت، فأخربت: قال؟ قلت
 .إىل مريض
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كيـف «: ، فسلم ثم قالملسو هيلع هللا ىلصّفلام رجعت إىل بيتي، فدخل عيل رسول اهللا 
َّأتأذن يل أن آيت أبوي؟ قالت:  قلت»تيكم؟ وأنا حينئذ أريد أن أتيقن اخلـرب : َ

مـا ! يـا أمتـاه: ، فجئت أبوي فقلت ألميملسو هيلع هللا ىلصِمن قبلهام، فأذن يل رسول اهللا 
ّهوين عليك، فواهللا لقلام كانـت امـرأة قـط ! ُيا بنية:  فقالتيتحدث الناس؟

َوضيئة عند رجل حيبها وهلا رضائر إال كثرن عليها َّ ٌ. 
 .وقد حتدث الناس هبذا؟! سبحان اهللا: قلت: قالت
فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت ال يرقـأ يل دمـع، وال أكتحـل : قالت

 أيب طالـب، وأسـامة  عيل بنملسو هيلع هللا ىلصودعا رسول اهللا . بنوم، ثم أصبحت أبكي
 . حني استلبث الوحي، يستشريمها يف فراق أهلهگبن زيد ا

 بالـذي يعلـم مـن ملسو هيلع هللا ىلصفأما أسامة بن زيد فأشار عىل رسـول اهللا : قالت
هـم ! يـا رسـول اهللا: براءة أهله، وبالذي يعلم يف نفسه هلم من الود، فقـال

 .ًأهلك وال نعلم إال خريا
ِّيق اهللا عليك، والنساء سواها كثـري، ُمل يض: وأما عيل بن أيب طالب فقال
أي «:  بريـرة فقـالملسو هيلع هللا ىلصفدعا رسـول اهللا : قالت. وإن تسأل اجلارية تصدقك

 .»؟هل رأيت من يشء يريبك من عائشة! بريرة
ُإن رأيت عليها أمـرا قـط أغمـصه ! والذي بعثك باحلق: قالت له بريرة ُ ِ ً

ِّا، أكثر من أهنا جارية حديثة السن تنام عن عجني أهلها، فتأيت الداجن عليه
 .فتأكله
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ُ عىل املنرب، فاستعذر من عبداهللا بـن أيب ابـن ملسو هيلع هللا ىلصفقام رسول اهللا : قالت
مـن ! يا معرش املسلمني«:  وهو عىل املنربملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا : قالت. سلول

ما علمت عىل أهيل إال ! فواهللا. يعذرين من رجل قد بلغني أذاه من أهل بيتي
ًولقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خريا. ًخريا وما كان يدخل عىل أهـيل . ً

 .»إال معي
  ! أنـا أعـذرك منـه يـا رسـول اهللا: فقام سعد بن معاذ األنصاري فقـال

  نقـه، وإن كـان مـن إخواننـا اخلـزرج أمرتنـا إن كان مـن األوس رضبنـا ع
 .ففعلنا أمرك
ًفقام سعد بن عبادة وهو سـيد اخلـزرج، وكـان رجـال صـاحلا، : قالت ً

ال تقتلـه وال ! ُكذبت، لعمـر اهللا: ولكن اجتهلته احلمية فقال لسعد بن معاذ
ُفقام أسيد بن حضري وهو ابـن عـم سـعد بـن معـاذ، فقـال . تقدر عىل قتله
لنقتلنه، فإنك منافق جتادل عن املنافقني، ! ُكذبت، لعمر اهللا: ةلسعد بن عباد

 قـائم ملسو هيلع هللا ىلصّفثار احليان األوس واخلزرج، حتى مهوا أن يقتتلـوا، ورسـول اهللا 
ُعىل املنرب، فلم يزل رسول اهللا خيفضهم حتى سكتوا وسكت ُ ُِّ َ. 

ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم، ثم بكيـت . وبكيت يومي ذلك: قالت
قبلة، ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فـالق ليلتي امل

ّكبدي، فبينام مها جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت عيل امرأة من األنصار 
 .ُفأذنت هلا فجلست تبكي
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ّ، فـسلم ثـم ملسو هيلع هللا ىلصفبينام نحن عـىل ذلـك دخـل علينـا رسـول اهللا : قالت
ًيـل، وقـد لبـث شـهرا ال ومل جيلس عندي منـذ قيـل يل مـا ق: جلس، قالت

 .ُيوحى إليه يف شأين بيشء
! أما بعـد يـا عائـشة«:  حني جلس ثم قالملسو هيلع هللا ىلصفتشهد رسول اهللا : قالت

 فـإن كنـت بريئـة فـسيربئك اهللا، وإن كنـت ،فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا
ٍه فإن العبد إذا اعرتف بذنب ثم تـاب، أملمت بذنب فاستغفري اهللا وتويب إلي

 .»تاب اهللا عليه
ُ مقالته، قلص دمعي حتى ما أحس منـه ملسو هيلع هللا ىلصفلام قىض رسول اهللا : قالت

: وهذه حالة شبيهة باحلالة التي يمر فيها اإلنسان قبل املـوت، الـدم-قطرة 
 .-يتوقف، والدموع تنقطع؛ إهنا حلظة أليمة

واهللا ما أدري مـا : فقال.  قال فيامملسو هيلع هللا ىلصأجب عني رسول اهللا : فقلت أليب
: ، فقالـتملسو هيلع هللا ىلصأجيبـي عنـي رسـول اهللا : ، فقلت ألميملسو هيلع هللا ىلصأقول لرسول اهللا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصواهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا 
إين واهللا لقـد : ًوأنا جارية حديثة السن ال أقرأ كثريا مـن القـرآن: فقلت

ت فإن قلـ. َّعرفت أنكم قد سمعتم هبذا حتى استقر يف أنفسكم وصدقتم به
إين بريئة، واهللا يعلم أين بريئة، ال تصدقوين بذلك، ولئن اعرتفت لكم : لكم

ًتصدقوين، وإين واهللا ما أجد يل ولكم مثال إال كـام َبأمر، واهللا يعلم أين بريئة ل ِّ ُ
 .]يوسف[_ ` Z b a ]\ [ ^: قال أبو يوسف
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أنا واهللا حينئذ أعلم : ايش، قالتثم حتولت واضطجعت عىل فر: قالت
ُأين بريئة، وأن اهللا مربئي برباءيت، ولكن واهللا ما كنت أظن أن ينزل يف شـأين 
ّوحي يتىل، ولشأين كان أحقر يف نفيس من أن يتكلم اهللا عـز وجـل يف بـأمر  ٌُ

 .ُ يف النوم رؤيا يربئني اهللا هباملسو هيلع هللا ىلصُيتىل، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول اهللا 
ُ جملسه وال خـرج مـن أهـل البيـت ملسو هيلع هللا ىلصما رام رسول اهللا ! اهللافو: قالت َ

، فأخـذه مـا كـان يأخـذه مـن ملسو هيلع هللا ىلصٌأحد، حتى أنزل اهللا عز وجـل عـىل نبيـه 
ُالربحاء عند الوحي، حتى إنه ليتحدر منه مثل اجلامن من العـرق، يف اليـوم  َ َُّ

 .الشايت، من ثقل القول الذي أنزل عليه
ِّفلام رسي عن رسول اهللا : قالت  وهـو يـضحك، فكـان أول كلمـة ملسو هيلع هللا ىلصُ

ِأمـا اهللا فقـد بـرأك! أبرشي يا عائـشة«: تكلم هبا أن قال َّ :  فقالـت يل أمـي.»ّ
 .قومي إليه
واهللا ال أقوم إليـه، وال أمحـد إال اهللا، هـو الـذي أنـزل بـراءيت، : فقلت

 &' ) ( * " # $ % !: فـأنزل اهللا عـز وجـل: قالت

 عرش آيات، فأنزل اهللا عز وجل هـذه اآليـات ]١١:النور[ +, - . / 10 
 .)برباءيت

                                                       
 .واللفظ له) ٢٧٧٠(، ومسلم )٤٧٥٠( أخرجه البخاري :صحيح )١(
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ملسو هيلع هللا ىلص 

ّيف سورة هود مثال قص اهللا ع ُىل رسوله قصص األنبيـاء مـن قبلـه، ويف ً
E D C B A  ? @: ملسو هيلع هللا ىلصهناية السورة قـال تعـاىل لرسـوله 

Q P O N M L K J IH G F]هود[. 
 :تأملوا اآلية لتعرفوا أن يف قصص األنبياء فوائد مجة

ُقلب ثبت اجلسد كلهُ تثبت القلب عىل اإليامن، وإذا ثبت ال-١ ُ . 

? @ H G F E D C B A: قــــال تعــــاىل
 .]١٢٠:هود[

 .  موعظة-٢
ًاإلقبال عىل قصص األنبياء تدبرا وفهام فيه موعظة وعربة، قـال تعـاىل ً :

N M L K J . 

 ¡ ¢: وقال تعاىل يف سورة الشعراء بعد كل قصة من قصص األنبياء
 .لعربة وموعظة:  أي]١٧٤:الشعراء[ £ ¤
 . ذكرى-٣
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ًواإلقبال عىل قصص األنبياء تدبرا وفهـام فيـه ذكـرى للمـؤمنني، قـال  ً
 .]هود[ Q P O N M L K J: تعاىل

ُنعم إن اإلقبال عىل قصص األنبياء تدبرا وفهام تثبت ا ً ملؤمن عـىل دينـه؛ ً
ًوذلك ألن يف قصص األنبياء دروسا وعظات وعـربا كثـرية، فتعـالوا معنـا  ً ًِ
 .ًلنعيش ولو قليال مع بعض قصص األنبياء التي جاءت يف سورة الشعراء

- 
q p o n m l r  x wv u t s: قال تعاىل

z y إىل قوله تعاىل : ( ' & % $ # " !
6 5 4 3 2 1 0 / . - ,+ * )  98 7

< ; : > = ?  F E D C B A @
V U T SR Q P O N M L K J I H G 

\ [ Z Y X W ^ ]]الشعراء[. 
 مـع ¢فمن الدروس والعظات والعرب التي تؤخذ من قصة موسـى 

 :فرعون ما ييل
ُ أمام هتديدات فرعون، وإلقامه احلجة بعد احلجة¢ ثبات موسى -١ َ َ. 
: ِ ثبات السحرة عىل دينهم رغم هتديدات فرعون، حتى إهنم قالوا له-٢

¢ ¡� ~ ¥ ¤ £ª © ¨ § ¦  ° ¯ ® ¬ «  ±
 .]الشعراء[ ² ³
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 وثقتـه بنـرص اهللا لـه عنـدما وصـل وقومـه البحـر ¢ ثبات موسـى -٣
' ) : وأدركهم فرعون وجنوده، عندها قال أصحاب موسـى

 .* +, - . / 0 1: فقال موسى بكل ثبات(
والذين آمنوا معه أمجعني، وهالك فرعـون وجنـوده، قـال  نجاة موسى -٤

 .]هود[x { z y: تعاىل

- 
b a ` _  i h g f e d c: قال تعاىل

u t s r q p o n m l k j  x w v
{ z y ¢ ¡ � ~ } | ¤ £إىل قوله تعاىل :

¸ ¶ µ´ ³ ² ± ¹  À ¿ ¾ ½ ¼ » ºÁ
 .]الشعراء[

ِّ فيها دروس وعظات وعرب تثبت املـؤمن عـىل دينـه ¢قصة إبراهيم  َ ُ ٌ
 :عند الفتن، منها

احلق وهو يدعو قومه ويربهن هلم أن آهلتهم ال  عىل ¢ ثبات إبراهيم -١
u t s  z y x w v: ترض وال تنفع، فيقـول هلـم

 .]الشعراء[ | }
حـسبي «:  ثباته عىل احلق حتى عندما قيدوه وألقوه يف النار، وهو يقـول-٢

 .»اهللا ونعم الوكيل
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- 

Â  Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã:قال تعاىل
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p o]الشعراء[. 
 والتـي ¢ومن الدروس والعظات والعرب التي تؤخذ من قصة نوح 

 :ؤمن عىل دينهتثبت امل
 .ً عىل دعوته لقومه ألف سنة إال مخسني عاما¢ ثبات نوح -١
 عىل دعوة قومه عىل الرغم من تعرضه للسخرية واالستهزاء ¢ ثباته -٢

 .منهم
 > = <:  عىل دعوته رغم هتديداهتم له، فإهنم قـالوا لـه¢ ثباته -٣

D C B A @ ? . 
املــشحون، وهــالك  ومــن معــه مــن املــؤمنني يف الفلــك ¢ نجاتــه -٤

 .الكافرين



 

 ١١٩ الفصل الثالث

- 
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ٌ مع قومه أيضا دروس وعظات وعرب تثبت املـؤمن ¢ويف قصة هود  ٌ ٌ ً
 :عىل دينه، منها

:  عىل دعوته أمام قومه الذين قالوا له¢ثباته -١
: ً، وقالوا له أيضا]األعراف[ 

Ù Ø × Ö Õ Û Ú Ü  á à ß Þ Ý
ä ã â ]وقالوا له]هود ، : å ä ã â á à ß 

ç æ ]عىل الرغم من كل هذا كان يقول هلم]الشعراء  :
 !

 .]األعراف[% & ' )" # $ 
 عىل دعوته وتوكله عىل اهللا وبراءته عىل املأل من آهلتهم التي ¢ ثباته -٢

+ , - . /  *: عبدوها من دون اهللا، فلقد قال هلم
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j i :  والذين آمنوا معه وهالك الكافرين، قال تعاىل¢ نجاته -٣
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اإلقبال عىل معرفة سري الصاحلني وسيلة من وسائل الثبات عىل الـدين 
 والتابعني هلم گإذا ماجت الفتن، وهذه بعض األمثلة من سري الصحابة 

 :بإحسان لعلنا نتأسى هبم ونعترب بمواقفهم
، التي هـي مـن ملسو هيلع هللا ىلص وثباته عند مصيبة وفاة النبي — أبو بكر الصديق -١

 .أعظم املصائب
يعني -ّ مات وأبو بكر بالسنح ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا : (﴿عن عائشة 

: وقال عمر: قالت. ملسو هيلع هللا ىلصواهللا ما مات رسول اهللا : قولعمر ي:  فقام-بالعالية



 

 ١٢١ الفصل الثالث

واهللا ما كان يقع يف نفيس إال ذاك، وليبعثنه اهللا فليقطعن أيدي رجال 
بأيب أنت :  فقبله وقالملسو هيلع هللا ىلصفجاء أبو بكر فكشف عن رسول اهللا . وأرجلهم

ًوأمي طبت حيا وميتا، والذي نفيس بيده ال يذيقك اهللا املوتتني أبدا، ثم  ً ً َ
ّعىل رسلك، فلام تكلم أبو بكر جلس عمر! أهيا احلالف: خرج فقال ِْ ِ .

ً فإن حممدا قد ملسو هيلع هللا ىلصًأال من كان يعبد حممدا : فحمد اهللا وأثنى عليه، وقال
Õ Ô Ó : ٌّمات، ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال يموت وقال

× Ö]وقال]الزمر ، :D C E  M LK J I H G F
Q P O NZ Y X W V U TS R   ]\ [

a ` _ ^ ]فنشج الناس يبكون. ]آل عمران(. 

 — 

ُ واستخلف أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلصُملا تويف رسول اهللا : (—يقول أبو هريرة 
كيف :  عمر بن اخلطاب أليب بكربعده، وكفر من كفر من العرب، قال

: ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا«: ملسو هيلع هللا ىلصتقاتل الناس وقد قال رسول اهللا 
 ، فقد عصم مني ماله ونفسه إال بحقه،ال إله إال اهللا: ال إله إال اهللا، فمن قال
َّواهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة : ؟ فقال أبو بكر»ُوحسابه عىل اهللا تعاىل ُ

ًوالزكاة، فإن الزكاة حق املال، واهللا لو منعوين عقاال كانوا يؤدونه إىل رسول 
 . لقاتلتهم عىل منعهملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

                                                       
 ).٣٦٦٨(، )٣٤٦٧( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ١٢٢ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

فواهللا ما هو إال أن رأيت اهللا قد رشح صـدر أيب : فقال عمر بن اخلطاب
 .)ُفت أنه احلقبكر للقتال، فعر

 . وثباته أمام فتنة املنصب واجلاه والسلطان— الفاروق عمر -٢
ونـشأ -ً يف اجلاهليـة شـطرا مـن حياتـه —أمىض عمر بـن اخلطـاب 

كأمثاله من أبناء قريش، حيرتمون العـادات، وامتـاز علـيهم بأنـه كـان ممـن 
يدة مل ً وقد محل املسئولية صـغريا، ونـشأ نـشأة غليظـة شـد-تعلموا القراءة

يعرف فيها ألوان الرتف أو مظاهر الثروة، ودفعـه أبـوه اخلطـاب يف غلظـة 
ًوقسوة إىل املراعي يرعى إبله، حتى تركت هذه املعاملة القاسية من أبيه أثرا 

 .، فظل يذكرها طيلة حياته، قبل اإلسالم وبعد اإلسالم— ًسيئا يف نفسه
- ب بـضجنانُكنت مع عمر بن اخلطـا: (يقول عبدالرمحن بن حاطب

كنت أرعى للخطـاب : -أي عمر- فقال -كم من مكة ٢٥جبل عىل مسافة 
ًهبذا املكان، فكان فظا غليظا، فكنت أرعى أحيانا، وأحتطب أحيانا ً ً ً(. 

ّحج عمر، فلام كان بـضجنان : (ويقول سعيد بن املسيب رمحه اهللا تعاىل
، املعطي ما شاء ملن يشاء، كنـت أرعـى إبـل ُّاهللا العيل العظيمال إله إال : قال

ُاخلطاب هبذا الوادي، يف مدرعة صـوف، وكـان فظـا، يتعبنـي إذا عملـت،  ُ ً
                                                       

 .واللفظ له) ٢٠(، ومسلم )٦٩٢٤( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٥٢/٢٦٨ (»تارخيه«أخرجه ابن عساكر يف  )٢(



 

 ١٢٣ الفصل الثالث

ًويرضبني إذا قرصت، وقد أمسيت أمريا للمؤمنني ليس بيني وبني اهللا ُ ُ ! ٌ أحدُ
 :ثم متثل

ــشاشته ــى ب ــرى تبق ــا ت ُال يشء مم َ  

ــه ُمل تغــن عــن هرمــز يومــا خزائن ً ُ  
ــه ــاح ل   َوال ســليامن إذ جتــري الري
ــت لعزهتــا ــي كان ــوك الت   أيــن املل
ٍحوض هنالك مورود بـال كـذب ٌ  

  
 

  ُيبقــى اإللــه ويفنــى املــال والولــد
ٌواخللد قد حاولت عاد فام خلـدوا َ  
ــرد ــا ت ــيام بينه ــس واجلــن ف   ُواإلن

ــ ــدِم ــد يف ــا واف ــل أوب إليه ُن ك ٌ َ  
ًال بد من ورده يوما كـام وردوا ِ(  

 

 . واإلنفاق يف سبيل اهللا— أبو طلحة األنصاري -٣
 أمـام فتنـة املـال وتقـرب باملـه إىل —لقد ثبت أبو طلحة األنصاري 

 .رضا اهللا واجلنة
 أكثـر األنـصار باملدينـة —كان أبو طلحـة : (—يقول أنس بن مالك 

ً، وكان أحب أمواله إليه برحياء، وكانت مستقبلة املسجد، وكـان لًماال من نخ ُ َّ
ٍ يدخلها ويرشب من ماء فيها طيب، قال أنس ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ُ ُ فلام أنزلت : —َ
قام أبو طلحة إىل رسـول . ! " # $ % & ': هذه اآلية

! " # $ : إن اهللا تبـارك وتعـاىل يقـول! سـول اهللايـا ر:  فقالملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
ِوإن أحب أموايل إيل بريحاء، وإهنا صدقة هللا، أرجو برها  % & ' ٌ َّ َّ

 .وذخرها عند اهللا، فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللا
                                                       

 ).٥٢/٢٦٨ (»تارخيه« يف أخرجه ابن عساكر )١(



 

 ١٢٤ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

ٌذلك مال رابح، ذلك مال رابـح، وقـد ! بخ«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا : قال ٌ
َسمعت ما قلت  .»، وإين أرى أن جتعلها يف األقربنيُ

  ِأفعـل يـا رسـول اهللا، فقـسمها أبـو طلحـة يف أقاربـه : فقال أبو طلحة
 .)وبني عمه

 . وثباته أمام فتنة التعذيب— بالل بن رباح -٤
  كــان أول مــن أظهــر إســالمه : ( قــال—عــن عبــداهللا بــن مــسعود 

ٌ، وأبو بكر، وعـامر وأمـه سـمية، وصـهيب، وبـالل، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا : ٌسبعة ُ
 .﴾واملقداد 

 فمنعه اهللا بعمه أيب طالب، وأما أبو بكـر فمنعـه اهللا ملسو هيلع هللا ىلصفأما رسول اهللا 
ــد  ــسوهم أدراع احلدي ــرشكون وألب ــذهم امل ــائرهم فأخ ــا س ــه، وأم بقوم

 إال وقد واتاهم عىل مـا أرادوا إال ٍوصهروهم يف الشمس، فام منهم من أحد
ُبالال، فإنه هانت عليه نفـسه يف اهللا، وهـان عـىل قومـه، فأخـذوه فـأعطوه  ْ ً

ٌأحد أحد: الولدان، فجعلوا يطوفون به يف شعاب مكة؛ وهو يقول ٌ(. 

                                                       
 ).٩٩٨(، ومسلم )١٤٦١( أخرجه البخاري :صحيح )١(
ــن ماجــه :حــسن )٢( ــان )١/٤٠٤(، وأمحــد )١٥٠( أخرجــه اب ــن حب ، واحلــاكم )٧٠٤١(، واب

 )].١٢٢ (»صحيح ابن ماجه«[، )٣/٣٢٠(



 

 ١٢٥ الفصل الثالث


 

: ، ومن اعتز باإلسالم أعزه اهللا وثبته، قال تعاىلٌاملسلم عزيز بإسالمه
 HG F E D C B A @ ? > =

Q P O N M LK J I ]إبراهيم[. 
 باإلسالم أعزهم اهللا يف الدنيا وثبـتهم عـىل گعندما اعتز الصحابة 

: هادة عظيمـة وهـي قولـه تعـاىلاحلق حتى ماتوا، فخرجوا مـن الـدنيا بـش
ä ã â á à ]١١٩:املائدة[. 

 -قبـل اإلسـالم: أي-إنا كنـا أذل قـوم : (وها هو الفاروق عمر يقول
 .)العز بغري ما أعزنا به اهللا أذلنا اهللا فأعزنا اهللا باإلسالم، فمهام نطلب

S R Q P O N M L  -عــز وجــل-ويقــول اهللا 
 T-وبكل عز وافتخار- U V Y X W]فصلت[. 

K J I H :ذلك ألن اإلسالم هو دين اهللا احلق، قـال تعـاىل

L ]١٩:آل عمران[. 
S R : وهو الدين الـذي ارتـضاه اهللا للبـرشية، قـال تعـاىل

U T ]٣:املائدة[. 

                                                       
 )].٢٨٩٣ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )١/١٣٠(أخرجه احلاكم :صحيح موقوف )١(



 

 ١٢٦ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

: ًوهو الدين الذي يقبله اهللا يوم القيامة، وال يقبل دينا سواه، قال تعاىل
B A @ ?  K J I H G F E D C

L ]آل عمران[. 
: ، قال تعاىلملسو هيلع هللا ىلص إىل حممد ¢ًوهو دين األنبياء مجيعا من نوح 
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ُفاملسلم يف هذه الدنيا إذا علم أنه عزيز بإسالمه ألنه عـىل ديـن األنبيـاء 
 .ًمجيعا ثبته ذلك عىل دينه، واعتز يف كل مكان بانتسابه إىل اإلسالم

لم الــصدق واإلخــالص يف االنتــساب إىل اإلســالم، فتعــالوا بنــا نــتع
انتسب : (—ونتعلم االعتزاز باالنتساب إىل اإلسالم، يقول أيب بن كعب 

أنـا :  فقال أحدمها-كل منهم ذكر نسبه: أي- ملسو هيلع هللا ىلصٌرجل عىل عهد رسول اهللا 
ّفالن ابن فالن فمن أنت ال أم لك؟ ٍ 

، - عشريته، إىل وطنيتـه، إىل حزبيتـه، إىل اجلاهليـة املنتنـةفانتسب إىل-
انتسب رجالن عىل عهد موسـى عليـه الـسالم فقـال «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 



 

 ١٢٧ الفصل الثالث

ّ فالن بن فالن حتى عد تسعة، فمـن أنـت ال أم لـك؟ قـالأنا: أحدمها أنـا : ّ
ْ أن قل هلـذين ¢فأوحى اهللا إىل موسى :  فالن ابن اإلسالم، قالابنفالن  ُ

أما أنت أهيا املنتمي أو املنتسب إىل تسعة يف النار فأنت عـارشهم، : املنتسبني
 .»وأما أنت يا هذا املنتسب إىل اثنني يف اجلنة فأنت ثالثهام يف اجلنة

ُأيب اإلســــالم ال أب يل ســــواه َِ
  

  
 

ــــ ــــيس أو مت ــــزوا بق   يمإذا اعت
 

إن االعتزاز باإلسالم واالنتساب إىل الكتاب والسنة هـو طريـق اجلنـة 
وطريق النرص والعزة، كام أن االنـتامء إىل اجلاهليـة، طريـق الـذل واهلـوان، 

 .وطريق النار
ٍأثبت عىل دينك، وال تنس أن املستقبل هلذا الدين بوعد من ! أهيا املسلم َ ُ

 .ملسو هيلع هللا ىلصٍرب العاملني وبشارة من رسوله األمني 
O N M L R Q P T S  U: قـــال تعـــاىل

X W V]األنبياء[. 
= <  7 8 9 : ; > 5 6: وقال تعاىل

 .]غافر[? @
? @ C B A  > = <: وقال تعاىل

G F E D N M L K J I H  O
X W VU T S R Q P  YZ [ ]النور[. 

                                                       
، )١٧٩(ُ، وعبـد بـن محيـد )٥١٣٤ (»الشعب«، والبيهقي يف )٥/١٢٨(خرجه أمحد  أ:صحيح )١(

 )].١٢٧٠ (»الصحيحة«[



 

 ١٢٨ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 .]الروم[} | { ~ � ¡: وقال تعاىل
 وهـو متوسـد ملسو هيلع هللا ىلصشكونا إىل رسـول اهللا : —يقول خباب بن األرت 
قـد «: ملسو هيلع هللا ىلص، أال تدعو لنـا؟ فقـال أال تستنرص لنا: بردة له يف ظل الكعبة فقلنا

ُكان من قبلكم يؤخذ الرجـل فيحفـر لـه يف األرض فيجعـل فيهـا، فيجـاء  ُ
باملنشار فيوضع عىل رأسه فيجعل نصفني، ويمشط بأمشاط احلديد مـا دون 

هـذا : أي-َّلك عن دينه، واهللا ليـتمن هـذا األمـر حلمه وعظمه، فام يصده ذ
ُ حتى يسري الراكـب مـن صـنعاء إىل حـرضموت، ال خيـاف إال اهللا -الدين

 .»والذئب عىل غنمه، ولكنكم تستعجلون
بل برش أصحابه وهم مستضعفون يف مكـة أهنـم  ، بذلكملسو هيلع هللا ىلصومل يكتف 

بيــت ســيفتحون مــرص، والــيمن، والــشام، والعــراق، والقــسطنطينية، وال
 .األبيض بيت كرسى

برش هذه األمة بالسناء والدين والرفعـة والنـرص والتمكـني «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 .»يف األرض

فرأيــت  -ضــم يل األرض: أي- إن اهللا زوى يل األرض«: ملسو هيلع هللا ىلصوقــال 
 .»ُما زوي يل منهاملكها لغ ب وإن أمتي سي،مشارقها ومغارهبا

                                                       
 ).٦٩٤٣( أخرجه البخاري :صحيح )١(
، )٦٨٣٣ (»الـشعب«، والبيهقـي يف )٤/٤٣٦(، واحلـاكم )٥/١٣٤( أخرجـه أمحـد :صحيح )٢(

 )].٢٨٢٥ (»صحيح اجلامع«[
 ).٢٨٨٩( أخرجه مسلم :صحيح )٣(



 

 ١٢٩ الفصل الثالث

، ما بلغ الليـل والنهـار -هذا الدين: أي- ليبلغن هذا األمر«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 بعـز عزيـز أو بـذل ، أدخله اهللا هذا الدينوال يرتك اهللا بيت مدر وال وبر إال

 .»ًبه اإلسالم وذال يذل به الكفراهللا ًذليل، عزا يعز 
ال تقوم الـساعة حتـى يقاتـل املـسلمون اليهـود، فيقـتلهم «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
ويف هـذا دليـل - احلجر أو الشجر، حتى خيتبئ اليهودي من وراء املسلمون
هـذا هيـودي ! يـا عبـداهللا! يا مـسلم: فيقول احلجر أو الشجر -عىل جبنهم

 .»خلفي، فتعال فاقتله إال الغرقد، فإنه من شجر اليهود
تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا أن تكـون، ثـم يرفعهـا اهللا إذا «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

، ثم تكون خالفة عىل منهـاج النبـوة فتكـون مـا شـاء اهللا أن شاء أن يرفعها
ًتكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون مـا شـاء  ًّ
ًاهللا أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جربيا فتكون مـا  ً

أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء اهللا أن يرفعها، ثـم تكـون خالفـة عـىل شاء اهللا 
 .»منهاج النبوة، ثم سكت

                                                       
، )٢/٥٨ (»الكبــري«، والطــرباين يف )٤/٤٧٧(، واحلــاكم )٤/١٠٣( أخرجــه أمحــد :صــحيح )١(

 )].٣ (»الصحيحة«[
 .واللفظ له) ٢٩٢٢(، ومسلم )٢٩٢٦( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
  )].٥ (»الصحيحة«[، )٥٨٨ (»كشف األستار«، والبزار )٤/٢٧٣( أخرجه أمحد :صحيح) ٣(



 

 ١٣٠ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 
َإن أنصح الناس للناس هم األنبياء عليهم السالم، فهذا صالح  َّ¢ -

 z y x } | :ملا أهلـك اهللا قومـه تـوىل عـنهم وقـال

 .]األعراف[¢ £ ¤ { ~ � ¡

 ° ± : ملا أهلك اهللا قومه توىل عنهم وقال¢وهذا شعيب 

½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² 
 .]األعراف[ ¾

:  كان يقـول لقومـه¢وهذا نوح 
 .]األعراف[

 .]األعراف[$ % & ' ):  قال لقومه¢وهود 
وورثة األنبياء هم العلامء، فهم أنصح الناس للناس بعد األنبياء؛ فـإهنم 
َّإذا أقبلت الفتنة عرفوها وحذروا منها، يف حـني أن غـريهم مـن النـاس ال 

 يستمع لنصائح العلامء وحتذيراهتم، فيقـع يف الفتنـة يميز الفتن، بل حتى ال
بكل بساطة، فإذا ما أدبرت الفتنة عرفها اجلاهل الذي اغرت هبا فندم حني ال 

 :ينفعه الندم، وفيام ييل أمثلة وأدلة عىل ما ذكرنا
إن :  جاءه رجل مـؤمن مـن قـوم فرعـون يقـول لـه¢ فهذا موسى •

ج إين لـك مـن الناصـحني، فرعون ومأله يريدون أن يقتلوك فاخر



 

 ١٣١ الفصل الثالث

ًفخرج موسى فورا من بالد مرص إىل بالد مدين آخذا بنصيحة ذلك  ً
الرجل، حتى وصل إىل الشيخ الكبري فقص عليه القصص فقـال لـه 

، ]القــصص[v u t sr q x w:هــذا الــشيخ
 . عندما أخذ بنصيحة الرجل املؤمن¢فنجا موسى 

ون الذي صار معه مال فتكرب وطغا وفرح بامله فقال له أهل العلم  أما قار•
° º ¹  ̧¶ µ  ́³ ²± « : من قومه ناصحني له

 Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼
Ë Ê É È ]ًادخر لنفسك عند اهللا عمال : أي. ]القصص
ملال وهذه النعمة وهذا اإلحسان من اهللا إليك ًصاحلا مقابل هذا ا

 Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í: وقالوا له

 لكن قارون رفض هذه النصيحة وردها ومل يقبلها فامذا كانت ]القصص[
 .]٨١:القصص[j i h g: النتيجة؟ قال تعاىل

 أن حممـد بـن القاسـم »آنأحكام القر« ذكر ابن العريب املالكي يف كتابه •
وصـلت الفـسطاط مـرة، فجئـت فجلـست إىل : العثامين أخربه قال

الشيخ أيب الفضل اجلوهري وحرضت كالمه عىل الناس، فكان ممـا 
 . طلق وظاهر وآىلملسو هيلع هللا ىلصإن النبي : -ُيف أول جملس جلست إليه-قال 

 .هو أن حيلف الرجل أن ال يطأ زوجته مدة من الزمن: واإليالء(



 

 ١٣٢ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 .عرفونه هو أن يطلق الرجل زوجتهت: والطالق
فلـام خـرج -) ّأنت عيل كظهر أمـي: أن يقول الرجل لزوجته: والظهار

 فجلـس معنـا يف الـدهليز، -يف مجاعـة-تبعته، حتى بلغت معـه إىل منزلـه 
ّوعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربـة ومل يعرفـه قبـل ذلـك يف الـواردين 

: هل لك من كالم؟ قلت! ًأراك غريبا: فلام انفض عنه أكثرهم، قال يل. عليه
أفرجوا له عن كالمه، فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت : نعم، قال جللسائه

التـربك الـرشعي بـالعلم : أي-ًحـرضت املجلـس اليـوم متربكـا بـك : له
 .-وبمجالس العلم، والربكة من اهللا وال تطلب إال منه وحده

َ وصـدقت، وطلـق ملسو هيلع هللا ىلصآىل رسول اهللا : وسمعتك تقول  ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اهللا َ
 وهذا مل يكن، وال يصح أن يكـون ملسو هيلع هللا ىلصوظاهر رسول اهللا : وصدقت، وقلت

 .ملسو هيلع هللا ىلصألن الظهار منكر من القول وزور وذلك ال جيوز أن يقع من النبي 
أنا تائب من ذلك، جـزاك اهللا : ّفضمني إىل نفسه، وقبل رأيس، وقال يل

ًعني من معلم خريا ِ. 
وم الثاين، فألفيته قد سبقني إىل ُثم انقلبت عنه، وبكرت إىل جملسه يف الي

فلام دخلت من باب اجلامع ورآين، نـادى بـأعىل . اجلامع، وجلس عىل املنرب
ِصوته، مرحبا بمعلمي، إفسحوا ملعلمي، فتطاولت األعنـاق إيل، وحـدقت  ً
ّاألبصار نحوي، وتبادر الناس إيل يرفعـونني عـىل األيـدي، ويتـدافعونني، 

حلياء ال أعـرف يف أي بقعـة أنـا مـن األرض، حتى بلغت املنرب وأنا لعظم ا
ًواجلامع غاص بأهله، وأسال احلياء بدين عرقا ُ ٌ. 



 

 ١٣٣ الفصل الثالث

ّأنا معلمكم، وهذا معلمي، ملـا كـان : وأقبل الشيخ عىل اخللق فقال هلم ِّ
 وطلق، وظاهر، فام كـان أحـد مـنكم ملسو هيلع هللا ىلصآىل رسول اهللا : باألمس قلت لكم

وأعـاد مـا جـرى - يل كذا وكذا ّفقه عني وال رد يل، فاتبعني إىل منزيل وقال
 .-بيني وبينه

وأنا تائب عن قويل باألمس، وراجع عنـه إىل احلـق، فمـن سـمعه ممـن 
ًحرض فال يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حرض، فجزاه اهللا خريا وجعل  ّ

 .ُحيفل يف الدعاء واخللق يؤمنون
 :ً معلقا-قال ابن العريب-

املتني، واالعرتاف بـالعلم ألهلـه  إىل هذا الدين -رمحكم اهللا-فانظروا 
عىل رؤوس املأل، من رجـل ظهـرت رياسـته واشـتهرت نفاسـته، لغريـب 

 .ُجمهول العني ال يعرف من هو وال من أين، فاقتدوا به ترشدوا

 
 -عز وجل-ُالدعاء سالح نافع يف وجه كل الفتن، فعليك أن تدعو اهللا 

َلفتنة النساء أو املال أو األوالد أوغري ذلك من الفتن، أن يثبتك إذا تعرضت 
وكل منا يستطيع أن يـدعو، لكـن ومـع األسـف الـشديد فقليـل منـا مـن 

 .يستخدم هذا السالح
                                                       

 .طبعة دار الكتب العلمية) ٢٤٩، ١/٢٤٨(أحكام القرآن البن العريب املالكي  )١(



 

 ١٣٤ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

حتى إن الفتنة إذا ما نزلت بالرجل رأيته يتخبط هنا وهناك، وال يأيت يف 
- : ابـهَباله أن يلتجـيء إىل اهللا بالـدعاء، واهللا عـز وجـل يقـول يف كت

ْ، فهذا أمر بالدعاء ووعـد باإلجابـة، ]٦٠:غـافر[. / 0 1
« ¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À : وقال تعـاىل

Ç Æ]٣٢:النساء[¤ ¥ ¦ § ¨: ، وقال تعاىل]١٨٦:البقرة[. 
َفمن منا جلس يدعو اهللا ويرجوه من خريي الدنيا واآلخرة؟ ولقد كان  َ

ّأنا ال أمحل هم اإلجابة ولكن أمحل هـم الـدعاء: ( يقول—عمر  َُّ ُ نعـم، ). ِ
 .ُفإن اإلنسان إذا وفق، للدعاء أتته اإلجابة

ّل أذان وإقامة وقت استجابة للدعاء، فمـن منـا يـدعو يف كل يوم بني ك
 يف ذلك الوقت؟

! ُهل من سـائل يعطـى«: ويف كل ليلة ينزل ربنا يف الثلث األخري فيقول
ُهل من مستغفر يغفر له! ُهل من داع يستجاب له ٍ« فمن منا قام واجتهـد ،

 الدعاء؟يف ذلك الوقت ب
ــال اهللا  ــز وجــل-وق ــديس-ع ــديث الق ــو أن «:  يف احل ــادي ل ــا عب   ي

  ٍ قــاموا يف صــعيد واحــد فــسألوين، أولكــم وآخــركم، وإنــسكم وجــنكم
ُفأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إال كام يـنقص املخـيط  ُ ََ َ َ

 .»ُإذا أدخل البحر
                                                       

 ).٧٥٨( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 .)٢٥٧٧( أخرجه مسلم :صحيح )٢(



 

 ١٣٥ الفصل الثالث

: ملسو هيلع هللا ىلص ويقـول .»اس من عجز عـن الـدعاءأعجز الن«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 
 .»الدعاء أفضل العبادة«: ملسو هيلع هللا ىلصويقول ، »الدعاء هو العبادة«

 ّإن اهللا حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه«: ملسو هيلع هللا ىلصويقول النبي 
ًأن يردمها صفرا خائبتني ّ«. 

 .»من مل يسأل اهللا غضب اهللا عليه«: ملسو هيلع هللا ىلصويقول 

 :قال أحدهم
ــــة ــــي آدم حاج ــــسألن بن   ُال ت

ـــت ســـؤاله   اهللا يغـــضب إن ترك
  

 

ــب ــه ال حتج ــذي أبواب ــل ال ُوس ُ  
ــ ــضبُوبن ــسأل يغ ــني ي ُي آدم ح ُّ  

 

فاعلم بعدما سبق أن الدعاء هو سالحك يف وجه كـل الفـتن، وإليـك 
 :بيان ذلك بيشء من التفصيل

                                                       
، )٨٧٦٩ (»الـشعب«، والبيهقـي يف )٦٦٤٩(، وأبو يعـىل )٤٤٨١( أخرجه ابن حبان :صحيح )١(

 )].٦٠١ (»الصحيحة«[
، وأمحــد )٣٨٢٨(، وابــن ماجــه )١٤٧٩(، وأبــو داود )٣٢٤٧( أخرجــه الرتمــذي :صــحيح )٢(

 )].١٦٢٧ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )٤/٢٦٧(
 )].١٥٧٩ (»الصحيحة«[ ، )١/٦٦٧( أخرجه احلاكم :حسن )٣(
، وأمحــد )٣٨٦٥(، وابــن ماجــه )١٤٨٨(، وأبــو داود )٣٥٥٦( أخرجــه الرتمــذي :صــحيح )٤(

 )].١٦٣٥ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )٥/٤٣٨(
، )٦٥٨ (»األدب املفـرد«، والبخـاري يف )٢/٤٤٢(د ، وأمح)٣٣٧٣( أخرجه الرتمذي :حسن )٥(

 )].٥١٢ (»صحيح األدب املفرد«[



 

 ١٣٦ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

- 

َّإن القلوب تفتن وإذا افتتن القلب افتتن اإلنسان، وإذا سلم القلب من 
ذا صـلحت أال وإن يف اجلسد مـضغة، إ«: ملسو هيلع هللا ىلصالفتنة سلم اجلسد كله كام قال 

 .»، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلبصلح اجلسد كله
 .يف الشهوات والشبهات: وأصل فتن القلوب

: فتن الشهوات هي مما ابتيل به كثري من النـاس، ومثاهلـا يف قولـه تعـاىل
A @ ? > = < ; : ]ــرض . ]٣٢:األحــزاب وهــذا امل

 .هو مرض الشهوة
W V U T S : قال تعـاىل عـن املنـافقني: فتن الشبهات

X]وهذا هو مرض الـشبهة، لـذا فـال جيـوز لـك أن تـسمع . ]١٠:البقرة
 .وجتالس أهل البدع

ًقلوب كاحلصري عودا عودا، فـأي تعرض الفتن عىل ال«: ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي  ً
ُ نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، ُقلب أرشهبا ُ

حتى تصري عىل قلبني عىل أبـيض مثـل الـصفا، فـال تـرضه فتنـة مـا دامـت 
ًربادا كالكوز جمخيا ال يعـرف معروفـا السموات واألرض، واآلخر أسود م ً ِّ َ ُ ً ّ
 .»ًوال ينكر منكرا إال ما أرشب من هواه

                                                       
 ).١٥٩٩(، ومسلم )٥٢( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).١٤٤( أخرجه مسلم :صحيح )٢(



 

 ١٣٧ الفصل الثالث

يا مقلب القلـوب ثبـت قلبـي عـىل «: ً دائام يقولملسو هيلع هللا ىلصولذلك كان النبي 
 .»دينك

 .ألن قلوب العباد بني إصبعني من أصابع الرمحن يرصفها كيفام شاء
اللهم إين عبدك ابن عبدك ابن أمتـك، ناصـيتي «:  يقولملسو هيلع هللا ىلصكان النبي و

ّبيدك ماض يف حكمك ّ، عدل يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سـميت ٍ
 ًبه نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به يف
علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجالء حـزين 

 .»وذهاب مهي
 :والقلوب عىل ثالثة أقسام

 .قلب سليم، قلب مريض، قلب ميت
 وهو القلب الذي يعرف املعروف وينكـر املنكـر، فهـذا :القلب السليم

م صاحبه حي، إذا قرأ القرآن خشع وانتفع، وهذا القلب ينجي صـاحبه يـو
E D C B A @ ? > = < ; G F :: القيامة، قال تعاىل

 .]الشعراء[
                                                       

، والبخـاري يف )١/٧٠٧(، واحلـاكم )٣/١١٢(، وأمحـد )٢١٤٠( أخرجه الرتمـذي :صحيح )١(
 )].٧٩٨٧ (»معصحيح اجلا«[، )٦٨٣ (»األدب املفرد«

 »الكلم الطيـب«[، )١/٦٩٠(، واحلاكم )٩٦٨(، وابن حبان )١/٢٩١( أخرجه أمحد :صحيح )٢(
)١٢٣.[( 



 

 ١٣٨ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

ً وهو القلب الذي ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا، فهذا :القلب امليت ً
% & '  ! " # $: -عز وجل-القلب إهله هواه، قال اهللا 
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 .]اجلاثية[ 9 :

 وهذا القلب فيه مادة حياة ومادة مـرض، فـإذا اقـرتب :القلب املريض
من احلق وجالس أهل احلق زادت هذه املادة املغذيـة للحيـاة فـاقرتب هـذا 

ًب هـذا القلـب مـصاحبا القلب املريض من القلب السليم، وإذا كان صاح
ًللطاحلني والفاسقني، وال يستمع لكالم رب العاملني زاد سوءا حتـى يـصل 

 .إىل القلب امليت

- 

إذا تعرض اإلنسان لفتنة الظلم فعليه بالدعاء، ألنه يثبت بالدعاء أمـام 
ُمن ظلمه، ويرفع عنه الظلم كذلك بالدعاء، وفيام ييل أمثلة ملن ظل م وانترص ُ

 :بدعائه عىل من ظلمه
 كـان يـصيل عنـد البيـت؛ ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : (— عن عبد اهللا ابن مسعود -١

أيكـم جيـيء : ، إذ قال بعضهم لبعضوأبو جهل وأصحاب له جلوس
نبعث أشقى بسىل جزور بني فالن، فيضعه عىل ظهر حممد إذا سجد؟ فا

 وضـعه عـىل ظهـره بـني ملسو هيلع هللا ىلصالقوم، فجاء به، فنظر حتى سـجد النبـي 
ًكتفيه، وأنا أنظر، ال أغني شيئا، لو كانت يل منعة ُ! 



 

 ١٣٩ الفصل الثالث

 ملسو هيلع هللا ىلصُفجعلوا يضحكون، ويميل بعضهم عىل بعـض، ورسـول اهللا : قال
ساجد، ال يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره، فرفع رأسـه، 

 ثالث مرات، فـشق علـيهم إذ دعـا علـيهم، »ريشاللهم عليك بق«: ثم قال
ّثـم سـمى. وكانوا يرون أن الدعوة يف ذلك البلـد مـستجابة: قال اللهـم «: َ

ُعليك بأيب جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشـيبة بـن ربيعـة، والوليـد بـن 
َعتبة، وأمية بن خلف وعقبة بن أيب معيط ُ ُُ  .فظهوعد السابع فلم نح »ُ

 رصعـى ملسو هيلع هللا ىلصّفوالذي نفيس بيده؛ لقد رأيت الذين عد رسـول اهللا : قال
 .)-َقليب بدر-: َيف القليب

 ربه فاستجاب —، دعا سعد بن أيب وقاص — سعد بن أيب وقاص -٢
 .»ٍاستجب لسعد إذا دعاك! اللهم«:  فيهملسو هيلع هللا ىلصله، وهو الذي قال النبي 

ً فعزله، واستعمل علـيهم عـامرا، —ًل الكوفة سعدا إىل عمرشكا أه(
! يا أبـا إسـحاق: ُفشكوا، حتى ذكروا أنه ال حيسن يصيل، فأرسل إليه، فقال

ُإن هؤالء يزعمون أنك ال حتسن تصيل أما أنـا واهللا فـإين : قال أبو إسحاق! ُ
ُ ما أخرم عنها، أصـيل صـالة العـشاء، ملسو هيلع هللا ىلصكنت أصيل هبم صالة رسول اهللا  ُ ِ

ُ وأخف يف األخريني-أطيل: أي-فأركد يف األوليني  ُّ ِ . 
                                                       

 ).١٧٩٤(، ومسلم )٢٤٠( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 »املـــشكاة«[، )٤٠٦٩ (»األوســـط«، والطـــرباين يف )٣٧٥١( أخرجـــه الرتمـــذي :صـــحيح )٢(

)٦١٢٥.[( 



 

 ١٤٠ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 إىل ً-أو رجـاال-ًفأرسل معه رجـال ! ذاك الظن بك يا أبا إسحاق: قال
ًالكوفة، فسأل عنه أهل الكوفـة، ومل يـدع مـسجدا إال سـأل عنـه، ويثنـون 
ْمعروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بـن  َ ً ً

ًأما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان ال يـسري بالـرسية، :  أبا سعدة، قالقتادة يكنى
 .وال يقسم بالسوية وال يعدل يف القضية

ًاللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام : َّأما واهللا ألدعون بثالث: قال سعد
ّرياء وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن ِوكان بعد إذا سـئل ! ًً ُ

 .ن، أصابتني دعوة سعدشيخ كبري مفتو: يقول
فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه عـىل عينيـه مـن الكـرب، : قال عبدامللك

 .)وإنه ليتعرض للجواري يف الطرق يغمزهن
 .— سعيد بن زيد -٣

ًفإن أروى بنت أويس ادعت عىل سعيد بـن زيـد، أنـه أخـذ شـيئا مـن  ّ
خـذ مـن أنـا كنـت آ: أرضها، فخاصمته اىل مروان بن احلكم، فقال سـعيد

وما سـمعت مـن : قال! ؟ملسو هيلع هللا ىلصًأرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول اهللا 
ًمـن أخـذ شـربا مـن «:  يقـولملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا : ؟ قالملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ِّاألرض ظلام طوقه إىل سبع أرضني ُ ًال أسـألك بينـة بعـد :  فقال لـه مـروان»ً
                                                       

 .)٧٥٥( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ١٤١ الفصل الثالث

فـام : ِّاللهم إن كانت كاذبة فعم برصها، واقتلها يف أرضها، قـال: فقال. هذا
ماتت حتى ذهب برصها، ثم بينا هي متـيش يف أرضـها إذ وقعـت يف حفـرة 

 . فاستجاب اهللا دعاءه عىل من ظلمه»فامتت
 الغالم والراهب، هذا الغالم الذي جاء ذكر قصته يف السنة النبوية كـان -٤

ًا ربه كثـريا فاسـتجاب اهللا دعـاءه، دعـا ربـه عنـدما من أولياء اهللا، دع
اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك مـن : (حبست الدابة الناس فقال

 حتـى يمـيض النـاس، فرماهـا فقتلهـا أمر الساحر؛ فاقتل هـذه الدابـة
 ).ومىض الناس

اللهم اكفنـيهم : (ا ربه عندما أرادوا أن يلقوه من أعىل اجلبل، فقالودع
  فرجـف هبـم اجلبـل فـسقطوا، وكـذلك دعـا ربـه عنـدما أرادوا ) بام شئت

ــال ــوه يف البحــر فق ــام شــئت: (أن يلق ــيهم ب ــأت هبــم ) اللهــم اكفن   فانكف
 .السفينة فغرقوا

- 

إذا نزلت بـه فتنـة الكربـات والـشدائد، الدعاء يثبت صاحبه عىل دينه 
 :ومن األمثلة الشاهدة عىل ذلك

                                                       
 ).١٦١٠( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 .، انظر القصة كاملة هناك)٣٠٠٥( أخرجه مسلم :صحيحيشري اىل حديث،  )٢(



 

 ١٤٢ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 .¢ يونس -١
عز -ملا خرج من قومه قبل أن يأذن اهللا له فالتقمه احلوت، فدعا اهللا 

عز - وهو يف ذلك املكان ويف تلك الظروف الصعبة دعا اهللا قال اهللا -وجل
^ _ ` i h g f e d c b a : -وجل

n m l k j q p o  r u t s
z y x w v-يونس وحده-  } | 

 .]األنبياء[ � ~
 . الثالثة الذين دخلوا الغار-٢

انطلـق «:  يقـولملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا :  قالگعن عبداهللا بن عمر 
، فانحـدرت هم املبيت إىل غار فـدخلوهابلكم حتى آوثالثة رهط ممن كان ق

إنـه ال ينجـيكم مـن هـذه : صخرة من اجلبل فسدت عليهم الغـار؛ فقـالوا
 .الصخرة إال أن تدعوا اهللا بصالح أعاملكم

ُ كبريان، وكنـت ال أغبـق اللهم كان يل أبوان شيخان: فقال رجل منهم
ُقبلهام أهال وال ماال، فنأى يب يف طلب يشء يوما، فلم أرح عليهام حتى ناما،  ً ً ً
ًفحلبت هلام غبوقهام فوجدهتام نائمني، وكرهت أن أغبق قبلهام أهال أو ماال،  ً ُ ُ
فلبثت والقدح عىل يدي أنتظـر اسـتيقاظهام حتـى بـرق الفجـر، فاسـتيقظا 

ُم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحـن الله. ُفرشبا غبوقهام
 .ًفيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا ال يستطيعون اخلروج



 

 ١٤٣ الفصل الثالث

ُاللهم كانت يل بنت عم، كانت أحب الناس إيل فأردهتا عن : قال اآلخر ُّ ّ
نفسها فامتنعت مني، حتى أملت هبـا سـنة مـن الـسنني فجـاءتني فأعطيتهـا 

ُيل بيني وبني نفسها ففعلت، حتـى إذا قـدرت ُعرشين ومائة دينار عىل أن خت َ َ ِّ
ُحل لك أن تفض اخلاتم إال بحقه فتحرجـت مـن الوقـوع ُال أ: عليها قالت

ّعليها، فانـرصفت عنهـا وهـي أحـب النـاس إيل وتركـت الـذهب الـذي 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا مـا نحـن فيـه . أعطيتها

 . يستطيعون اخلروج منهافانفرجت الصخرة، غري أهنم ال
ُاللهم إين استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غـري رجـل : وقال الثالث

ُواحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال، فجـاءين  َّ ٍ
ُيا عبداهللا أد إيل أجري، فقلت: بعد حني فقال ّ مـن : كل ما ترى من أجـرك: ِّ

 .اإلبل والبقر والغنم والرقيق
ال أسـتهزئ بـك، فأخـذه كلـه : فقلت! يا عبداهللا ال تستهزئ يب: فقال

إن كنـت فعلـت ذلـك ابتغـاء وجهـك فـًفاستاقه فلم يرتك منه شيئا، اللهم 
 .»فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون

 . الدعاء وفتنة عدم إنجاب األوالد-٤
¨ © ª »¬ ® ¯ °± ² ³ ´ : قال تعاىل
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 ).٢٧٤٣(، ومسلم )١٠٦٥ (»خمترص صحيح البخاري«: صحيح )١(



 

 ١٤٤ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

ًإنه جيعل من يشاء عقيام، وهذه فتنة ملن ابتيل هبـا؛ فإنـه ! سبحانه وتعاىل
إما أن هيـرول إىل الـسحرة والـدجالني، وإمـا أن يـصرب ويأخـذ بالوسـائل 

 -عـز وجـل-ها الدعاء، فيثبت يف وجه هذه الفتنة ويدعو اهللا املرشوعة ومن
 .¢أن يرزقه الذرية الصاحلة كام فعل زكريا 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª  ¡ ¢: قـــال تعـــاىل
³ ² ± ° ¯ ® ¬ « µ ´ 

 .]٩٠-٨٩:األنبياء[
 . الدعاء وفتنة النساء-٥

   ملا تعرض لفتنة امرأة العزيز وفتنة النـسوة دعـا ربـه ¢فهذا يوسف 
`Z Y  c b a ] \ [ ^ _:  وقـال-عز وجـل-

e d g f j i h k ]فاســــتجاب اهللا لــــه، ]يوســــف 
 . ورصف عنه كيدهن

ًركـت بعـدي فتنـة مـا ت«:  يقولملسو هيلع هللا ىلصفاحذر أن تفتن بالنساء، فإن النبي 
 وعليك بالدعاء إىل اهللا أن ينجيك من فتنـة .»َّأرض عىل الرجال من النساء

 .النساء، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن
 . الدعاء وفتنة ظلم والة األمر-٦

ٌإهنا ستكون بعدي أثرة وأمـور تنكر«: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ٌَ َ أي مـن ظلـم والة - »وهنـاَ
كيف تأمر من أدرك ! يا رسول اهللا: قالوا (-األمر واستئثارهم بالدنيا ألنفسهم

َّتؤدون احلق الذي عليكم، وتسألون اهللا الذي لكم«: قال) منا ذلك؟ َ«. 

                                                       
 ).٢٧٤٠(، ومسلم )٥٠٩٦( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 .، واللفظ له)١٨٤٣(، ومسلم )٣٦٠٣( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(



 

 ١٤٥ الفصل الثالث

 
اعتـدل : أي: ُهي االعتدال، يقال قـام الـيشء واسـتقام :االستقامة لغة

ُّوقيـل االسـتقامة ضـد . اعتـدل: أي: ُويقـال اسـتقام لـه األمـر. واستوى
 .االعوجاج

 هي سلوك الرصاط املستقيم، وهو الدين القـويم :ًاالستقامة اصطالحا
ِمن غري تعويج عنه يمنـة وال يـرسة، ويـشمل ذلـك فعـل الطاعـات كلهـا  ً ً

 .والباطنة، وترك املنهيات كلها كذلكالظاهرة 
االستقامة كناية عن التمسك بـأمر اهللا : (وقال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل

ًتعاىل فعال وتركا ً(. 

Z Y ] \ [ ^ _ :  واملؤمننيملسو هيلع هللا ىلصقال تعاىل لرسوله 

b a` f e d c]هود[. 
 لـزوم العـدل بـني طـرف الغلـو :خيلص من ذلـك أن االسـتقامة هـي

ُواإلفراط وطرف التقصري والتفريط، وهي ضد الطغيان الذي هـو جمـاوزة  ُّ
ُّاحلــدود يف كــل يشء، كــام أهنــا ضــد التفــريط والتقــصري الــذي هــو تــرك 

 .الواجبات وفعل املحرمات
                                                       

 ).٢/٣٠٣ص (»نرضة النعيم« )١(
 ).١٩٣( البن رجب »جامع العلوم واحلكم« )٢(
 ).١٣/٢٥٧ (»الفتح«) ٣(



 

 ١٤٦ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

حـدثني ! يا رسـول اهللا: قلت:  قال—بن عبد اهللا الثقفي عن سفيان 
ُبأمر أعتصم به : ملسو هيلع هللا ىلصويف روايـة قـال . »َقل ريب اهللا، ثم اسـتقم«: ملسو هيلع هللا ىلصقال . ٍ

 .»قل آمنت باهللا ثم استقم«
ٍفاالســتقامة هــي ســبيل النجــاة، وهــي الوســطية يف كــل يشء، وهــي  ُ

اب والسنة ومنهج سلف األمة، وهي سلوك الـرصاط اتباع الكت: باختصار
 .املستقيم، واتباع سبيل املؤمنني

• 
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à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö  á: وقال تعاىل

ë ê é è ç æ å ä ã â í ì 
 .]األحقاف[

                                                       
، )٥٦٩٨(، وابـن حبـان )٣٩٧٢(، وابـن ماجـه )٢٤١٠( أخرجـه الرتمـذي :حسن صـحيح) ١(

 )].٢٨٦٢ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[ ، )٤/٣٤٩(واحلاكم 
 ).٣٨( أخرجه مسلم :صحيح )٢(



 

 ١٤٧ الفصل الثالث

ـــاىل ـــال تع K J P O N M L S R Q  T: وق

Y XW V U [ Z]فصلت[. 

3 4 5 6 7 8 9 : ; >= : وقال تعـاىل

? > F E D C B A @]اجلن[. 

< ? @ H G F E D C B A : وقال تعـاىل

S R Q PO N M L K J I]النساء[. 

ـــاىل ـــال تع R Q P ON M L K J : وق

] \ [ Z Y X WV U T S]األنعام[. 

} | { ~� ¡ ¢ £ ¤ ¥: وقــال تعــاىل
 .]الزخرف[

k j i h gl o n m  p : وقال تعاىل

 � ~ } |{ z y x w v u t s r q
 .]اجلاثية[ § ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦

ـــــاىل ـــــال تع b a` _ ^ ] \ [ Z Y  c: وق

f e d]هود[. 



 

 ١٤٨ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

E D C BA > = < ? @ : وقـــال تعـــاىل

G F]النحل[. 
: فالسبيل القـصد: (يعلق الشاطبي رمحه اهللا تعاىل عىل هذه اآلية فيقول

عادل عنه، وهي طرق البـدع : هو طريق احلق، وما سواه جائر عن احلق أي
، وكفى باجلـائر أن حيـذر منـه-والضالالت، أعاذنا اهللا من سلوكها بفضله 

 ...فاملساق يدل عىل التحذير والنهي 
يعني إىل النار ) ومنها جائر(طريق السنة ): قصد السبيل: (عن التسرتي
 .وذلك امللل والبدع
املقتصد منهـا بـني الغلـو والتقـصري، : أي) قصد السبيل: (وعن جماهد

 .)وذلك يفيد أن اجلائر هو الغايل أو املقرص، وكالمها من أوصاف البدع

• 
ُاسـتقيموا ولـن حتـصوا، «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  أنه قال— عن ثوبان -١

ــصالة ــم ال ــري أعاملك ــوا أن خ ــىل الوضــوء إال ّواعلم ُ، وال حيــافظ ع
 .»مؤمن

                                                       
 ).باختصار) (٧٩، ١/٧٨ (»االعتصام« )١(
، والطــرباين يف )٦٥٩(، والــدارمي )٥/٢٧٦(، وأمحــد )٢٧٨( أخرجــه ابــن ماجــه :صــحيح )٢(

 )].٢٢٦ (»صحيح ابن ماجه«[، )٢/١٠١ (»الكبري«



 

 ١٤٩ الفصل الثالث

: ًعاذ بن جبل أراد سفرا فقـالّإن م:  أنه قالگ عن عبداهللا بن عمرو -٢
ًاعبد اهللا ال ترشك به شيئا«:  قاليا رسول اهللا أوصني ُ ! يـا نبـي اهللا:  قال»ْ

ْإذا أسأت فأحسن«: زدين قال استقم، «: الْزدين، ق! يا رسول اهللا:  قال،»ِ
َولتحسن خلقك َ ُ ُ ُْ ِ«. 

ً خطـا ثـم ملسو هيلع هللا ىلصخط لنا رسول اهللا : ( أنه قال— عن عبداهللا بن مسعود -٣
هذه «: ً ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شامله وقال»هذا سبيل اهللا«: قال

L K J : ، وقـرأ»ِّسبل عىل كل سبيل منها شيطان يدعو إليـه

M ON ( ]١٥٣:األنعام[. 
قـل يل يف ! يا رسـول اهللا: قلت:  قال— عن سفيان بن عبداهللا الثقفي -٤

ًاإلسالم قوال ال أسأل عنـه أحـدا بعـدك، قـال ُقـل آمنـت بـاهللاِ ثـم «: ً ْ ُ
 .»استقم

 ذات يـوم، ملسو هيلع هللا ىلصصىل بنـا رسـول اهللا :  قال—سارية  عن العرباض بن -٥
ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون ووجلت منها 

                                                       
، )٤٠، ٢٠/٣٩ (»الكبري«، والطرباين يف )٥٢٥(، وابن حبان )١/١٢١( أخرجه احلاكم :حسن )١(

 )].١٢٢٨ (»الصحيحة«[
ــسن )٢( ــدارمي )١/٤٣٥(ه أمحــد  أخرجــ:ح ــاكم )٢٠٧(، وال ــسائي يف )٢/٣٤٨(، واحل ، والن

 )].١٦٦ (»املشكاة«[، )٦/٣٤٣ (»الكربى«
 ).٣٨( أخرجه مسلم :صحيح )٣(



 

 ١٥٠ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

ِّكأن هذه موعظة مودع، فامذا تعهـد ! يا رسول اهللا: القلوب، فقال قائل ُ
ًأوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعـة، وإن عبـدا حبـشيا، «: إلينا؟ قال ً

ً منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنتي وسـنة فإنه من يعش ً
اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا هبا، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم 

 .»ٍوحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة
تركـت فـيكم «:  قالملسو هيلع هللا ىلصمحه اهللا بلغه أن رسول اهللا  عن مالك بن أنس ر-٦

 .»كتاب اهللا وسنة رسوله: أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبام
َإن مثيل ومثل ما بعثني اهللا عـز «:  قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي — عن أيب موسى -٧ َ ََ ََ

َّإين رأيت اجليش بعينـي، ! يا قوم: ، فقالجل أتى قومهوجل به كمثل ر
ُوإين أنا النـذير العريـان فالنجـاء؛ فأطاعـه طائفـة مـن قومـه فـأدجلوا، 
ُفانطلقوا عىل مهلتهم، وكذبت طائفـة مـنهم فأصـبحوا عـىل مكـاهنم، 

ُش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما َّفصبحهم اجلي َ َ
َّجئت به، ومثل من عصاين وكذب ما جئت به من احلق ُ َ َ«. 

                                                       
صحيح أبو «[، )١٢٧، ١٢٦(، وأمحد )٢٦٧٦(، والرتمذي )٤٠٦٧( أخرجه أبو داود :صحيح )١(

  )].٣٨٥١ (»داود

 »الصحيحة«[، )١/١٧٢(، واحلاكم )٢/٨٩٩ (»الليثيرواية -املوطأ« أخرجه مالك يف :حسن )٢(
)٤/٣٦١/١٧٦١.[( 

 .واللفظ له) ٢٢٨٣(، ومسلم )٧٢٨٣( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ١٥١ الفصل الثالث

• 
ُ سئل صديق األمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق -١  عن االستقامة —ُِ

ًأال ترشك باهللا شيئا: (فقال  .ِيريد االستقامة عىل حمض التوحيد) ُ
ًلست تاركا شيئا كـان رسـول اهللا : (ً أيضا— وقال -٢ ً  يعمـل بـه إال ملسو هيلع هللا ىلصُ

 .)ً، فإين أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغُعملت به
أن تــستقيم عــىل األمــر : تقامةاالســ: (— وقــال عمــر بــن اخلطــاب -٣

ِوالنهي، وال تروغ روغان الثعالب َ(. 
 .)أخلصوا العمل هللا: استقاموا: (— وقال عثامن بن عفان -٤
ّاســتقاموا أدوا : (گ وابــن عبــاس — ّ وقــال عــيل بــن أيب طالــب-٥

 .)الفرائض
ــال احلــسن-٦ ــوا : ( وق ــه واجتنب ــوا بطاعت ــر اهللا فعمل ــىل أم ِاســتقاموا ع َ

 .)معصيته

                                                       
 ).٢/١٠٨ (»مدارج السالكني« )١(
 ).١٧٥٩(، ومسلم )٣٠٩٣( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).٢/١٠٩ (»مدارج السالكني« )٣(
 .املرجع السابق نفسه )٤(
 . السابق نفسهاملرجع )٥(
 .املرجع السابق نفسه )٦(



 

 ١٥٢ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 .)َِه إال اهللا حتى حلقوا باهللاستقاموا عىل شهادة أن ال إل: ( وقال جماهد-٧
ًمن كان منكم مستنا فليـستن بمـن (:  قال— وعن عبداهللا بن مسعود -٨

. ملسو هيلع هللا ىلص أولئـك أصـحاب حممـد ،ةّ فإن احلي ال تؤمن عليه الفتن،قد مات
ً أبرهـا قلوبـا، وأعمقهـا علـام، وأقلهـا تكلفـا، :كانوا أفضل هذه األمة ًّ ً

 وإقامــة دينــه، فــاعرفوا هلــم فــضلهم، ملسو هيلع هللا ىلص اختــارهم اهللا لــصحبة نبيــه
هم، سـريثرهم، ومتسكوا بـام اسـتطعتم مـن أخالقهـم وأواتبعوهم يف 

 .)فإهنم كانوا عىل اهلدى املستقيم
عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما عىل األرض من : ( عن أيب بن كعب أنه قال-٩

ّ، ففاضت عيناه من خشية اهللا، فيعذبـه اهللا َعبد عىل السبيل والسنة ذكر اهللا
ىل الـسبيل والـسنة ذكـر اهللا يف نفـسه، ًأبدا، وما عىل األرض من عبـد عـ

ّفاقشعر جلده من خشية اهللا؛ إال كان مثله كمثل شجرة قـد يـبس ورقهـا، 
ّفهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها؛ إال حط اهللا عنـه  َّ
ًخطاياه كام حتات عن الشجرة ورقها؛ فإن اقتصادا يف سبيل وسنة خري من  ُّ

ًسنة، وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهـادا اجتهاد يف خالف سبيل و
 .)ًواقتصادا أن يكون عىل منهاج األنبياء وسنتهم

                                                       
 )٢/١٠٩ (»مدارج السالكني« )١(
 ).٢/٩٧( البن عبدالرب »جامع بيان العلم وفضله«) ٢(
 ).١/١١٠(املصدر السابق  )٣(



 

 ١٥٣ الفصل الثالث

كيف أنـتم إذا لبـستكم فتنـة يربـو : ( قال— عن عبداهللا بن مسعود -١٠
ذا ترك منها يشء قيل تركـت الـسنة، ، إفيها الصغري، وهيرم فيها الكبري

ذلـك إذا ذهـب علامؤكـم، : متى ذلك يـا أبـا عبـدالرمحن؟ قـال: قال
ُوكثرت جهالكم، وكثرت قراؤكم، وقلت فقهاؤكم والتمـست الـدنيا 

ُبعمل اآلخرة وتفقه لغري الدين ُ(. 

 

 
، وإذا وإن يف اجلسد مضغة، إذا صلحت صلح اجلسد كلهأال «: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 .»فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب
ًتعرض الفتن عىل القلوب كاحلصري عودا عـودا«: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ، فـأي قلـب ً

ُا نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى ُأرشهب ُ
عىل أبيض مثل الصفا، فال ترضه فتنة ما دامـت الـساموات : تصري عىل قلبني

ًواألرض، واآلخر أسود مربادا كالكوز جمخيا، ال يعرف معروفـا وال ينكـر  ً ِّ ً َّ َ ُ
ُمنكرا إال ما أرشب من هواه ً«. 

                                                       
 ).١/١٠٣( لاللكائي »رشح أصول اعتقاد أهل السنة« )١(
 ).١٥٩٩(، ومسلم )٥٢( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).١٤٤(م أخرجه مسل :صحيح )٣(



 

 ١٥٤ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

أصل االستقامة اسـتقامة القلـب عـىل : ( تعاىلقال ابن رجب رمحه اهللا
Ø × Ö :  االستقامة يف قولـه تعـاىل—ّالتوحيد، وقد فرس أبو بكر 

Ü Û Ú Ù ]ُبأهنم مل يلتفتوا إىل غريه، فمتى استقام القلب : ]األحقاب
ه ورجائه ودعائه عىل معرفة اهللا وعىل خشيته وإجالله ومهابته وحمبته وإرادت

ُوالتوكل عليه واإلعراض عام سواه، استقامت اجلوارح كلها عـىل طاعتـه،  ُ
ِفإن القلب هو ملك األعضاء وهي جنوده، فـإذا اسـتقام امللـك اسـتقامت  ُ ِ َ
ُجنوده ورعاياه، وأعظم مـا يراعـى اسـتقامته بعـد القلـب مـن اجلـوارح ُ :

ِّاللسان؛ فإنه ترمجان القلب واملعرب عنه ُ ُ(. 

 
قـل ريب اهللا «: قال. حدثني بأمر أعتصم به! يا رسول اهللا: ٌجاء رجل وقال •

ّما أكثر ما ختاف عيل؟ فأخذ رسول !يا رسول اهللا: ُقلت:  قال»ثم استقم
 .»هذا«:  بلسان نفسه ثم قالملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

: ملسو هيلع هللا ىلصمـا النجـاة؟ فقـال ! يا رسول اهللا:  يقولملسو هيلع هللا ىلصوجاء رجل إىل الرسول  •
ْأملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك عىل خطيئتك« َ«. 

                                                       
 ).١٩٤-١٩٣ (»جامع العلوم واحلكم« )١(
صـحيح ابـن «[، )٣/٤١٣(، وأمحد )٢٤١٠(، والرتمذي )٣٩٧٢( أخرجه ابن ماجه :صحيح )٢(

 )].٣٢٢٣ (»ماجه
، )١٧/٢٧٠ (»الكبـري«، والطـرباين يف )٥/٢٥٩(، وأمحد )٢٤٠٦( أخرجه الرتمذي :صحيح )٣(

  )].١٣٩٢ (»صحيح اجلامع«[



 

 ١٥٥ الفصل الثالث

ِّإذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلها تكفر اللسان«: ملسو هيلع هللا ىلص وقال • َ تـذل : أي- ُ
اتق اهللا فينا، فإنام نحن بك، فإن استقمت اسـتقمنا : فتقول -له وختضع

 .»وإن اعوججت اعوججنا
من أراد أن يستقيم عىل طاعة ربه حتى املوت فعليه أن يمـسك لـسانه ف

عن اخلوض يف الباطل؛ ألن اخلوض يف الباطل سـبب لـدخول النـار، قـال 
ü û   ö õ ô ó ò مظ  é è ë ê ì î í ï ñ ð: عــــاىلت

 .]املدثر[مع جع
/ : وعليه أن يمسك لسانه عن الغيبة؛ ألن الغيبة حرام، قال تعاىل

 = <; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0
D C B A @ ?> ]احلجرات[. 

ال تغتـابوا ! يا معرش من آمن بلسانه ومل يدخل اإليـامن قلبـه«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
، وال تتبعوا عوراهتم، فإنه مـن تتبـع عـورة أخيـه املـسلم تتبـع اهللا املسلمني

 .»بع اهللا عورته يفضحه ولو يف جوف بيتهعورته، ومن تت
: وعليه أن يمسك لسانه عن النميمـة؛ ألن النميمـة حـرام، قـال تعـاىل

¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬]القلم[. 
                                                       

ــسن )١( ــذي  أخرجــه ال:ح ــي يف )٣/٩٥(، وأمحــد )٢٤٠٧(رتم ــشعب«، والبيهق ، )٤٩٤٦ (»ال
 )].٣٥١ (»صحيح اجلامع«[

، )٩٦٦٠ (»الـشعب«، والبيهقـي يف )٤/٤٢٤(، وأمحـد )٤٨٨٠( أخرجـه أبـو داود :صحيح )٢(
 )].٧٩٨٤ (»صحيح اجلامع«[



 

 ١٥٦ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 .»ال يدخل اجلنة نامم«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 .ب؛ ألن الكذب حراموعليه أن يمسك لسانه عن الكذ

، وإن وإياكم والكذب، فـإن الكـذب هيـدي إىل الفجـور...«: ملسو هيلع هللا ىلصقال 
الفجور هيدي إىل النار، وما يزال الرجـل يكـذب ويتحـرى الكـذب حتـى 

ًيكتب عند اهللا كذابا ُ«. 

 
 .»ًال تصاحب إال مؤمنا، وال يأكل طعامك إال تقي«: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 .»الرجل عىل دين خليله، فلينظر أحدكم من خيالل«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 املـسك لـسوء، كحامـلإنام مثل اجلليس الـصالح وجلـيس ا«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

َونافخ الكري، فحامل املسك إما أن حيذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منـه  ُ
ًرحيا طيبا، ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك، وإما أن جتد منه رحيا خبيثة ً ًُ«. 

                                                       
 .، واللفظ له)١٠٥(، ومسلم )٦٠٥٦( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 .، واللفظ له)٢٦٠٧(، ومسلم )٦٠٩٤(ري  أخرجه البخا:صحيح )٢(
، وابـن حبـان )٢٠٥٧(، والـدارمي )٢٣٩٥(، والرتمـذي )٤٨٣٢( أخرجـه أبـو داود :حسن )٣(

 )].٣٠٣٦ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )٤/١٤٣(، واحلاكم )٥٥٤(
، واحلــاكم )٢/٣٣٤(، وأمحــد )٢٣٧٨(، والرتمــذي )٤٨٣٣( أخرجــه أبــو داود :حــسن )٤(

 )].٣٥٤٥ (»ح اجلامعصحي«[، )٤/١٨٨(
 .واللفظ له) ٢٦٢٨(، ومسلم )٥٥٣٤( أخرجه البخاري :صحيح )٥(



 

 ١٥٧ الفصل الثالث

 
إن اتباع الكتاب والسنة، بفهم سلف األمة من أقـوى وسـائل الثبـات 
عىل االستقامة يف الدين حتى املوت، وقد جاءت األدلة يف الكتاب والـسنة 

ُوأقوال السلف تأمر باإلتباع وتنهى عن االبتداع ِ. 
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 ١٥٨ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 .]٧:احلرش[ u t s r q p w v:  وقال تعاىل•
 _ ` f e d c b a [ ^:  وقال تعاىل•

i h g ]النور[. 
Ö Õ Ô Ó Ò Û Ú Ù Ø  Ý Ü ×:  وقال تعاىل•

ß Þ ]النساء[. 
إىل مـا : أي- Ö   Ù Ø ×: قال الشافعي رمحـه اهللا يف قولـه

 .قاله اهللا والرسول

 
: ً خطـا ثـم قـالملسو هيلع هللا ىلصخط لنا رسول اهللا : ( قال— عن عبداهللا بن مسعود •

هذه سبل «: ً ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شامله وقال»هذا سبيل اهللا«
L K J : ، وقـرأ»ِّعىل كـل سـبيل منهـا شـيطان يـدعو إليـه

N M  ١٥٣:األنعام[اآلية[. 
 ذات يوم، ثم ملسو هيلع هللا ىلصصىل بنا رسول اهللا :  قال—وعن العرباض بن سارية  •

قبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيـون، ووجلـت منهـا أ
                                                       

 ).٢٦٤( فقرة رقم »الرسالة«: انظر) ١(
ــسن) ٢( ــدارمي )١/٤٣٥( أخرجــه أمحــد :ح ــاكم )٢٠٧(، وال ــسائي يف )٢/٣٤٨(، واحل ، والن

 )].١٦٦ (»املشكاة«[، )٦/٣٤٣ (»الكربى«



 

 ١٥٩ الفصل الثالث

كأهنا موعظة مودع فامذا تعهد إلينا؟ ! يا رسول اهللا: القلوب، فقال قائل
ًأوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا«: فقال ، فإنه من ً

ًش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنتي وسـنة اخللفـاء يع ً
املهــديني الراشــدين، متــسكوا هبــا وعــضوا عليهــا بالنواجــذ، وإيــاكم 

 .»ٍوحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة
 يسألون ملسو هيلع هللا ىلصٍجاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النبي : ( قال—وعن أنس  •

ُّ، فلام أخربوا كأهنم تقالوها، فقالواملسو هيلع هللا ىلصعن عبادة النبي  وأين نحن مـن : ُ
َ، قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخرملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َ. 

ًأما أنا فإين أصيل الليل أبدا، وقال آخر: قال أحدهم ُأنا أصـوم الـدهر : ّ
ًوأنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا: آخرُوال أفطر، وقال  ُ. 

أنتم الذين قلـتم كـذا وكـذا؟ أمـا واهللا إين «:  فقالملسو هيلع هللا ىلصفجاء رسول اهللا 
ُ وأتقاكم له، لكنـي أصـوم وأفطـر، وأصـيل وأرقـد، وأتـزوج ألخشاكم هللا ُ ُ

 .»س منيَالنساء فمن رغب عن سنتي فلي
 .»من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال •

                                                       
صحيح «[، )١٢٧، ٤/١٢٦(، وأمحد )٢٦٧٦(الرتمذي ، و)٤٠٦٧( أخرجه أبو داود :صحيح) ١(

 )].٣٨٥١ (»أبو داود
 ).١٤٠١(، ومسلم )٥٠٦٣( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).١٧١٨(، ومسلم )٢٦٩٧( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ١٦٠ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 .»ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  •

 
ُنام أنا متبع ولست بمبتدع فإن اسـتقمت إ: (—يقول أبو بكر الصديق -١ ٌٍ ٌ

 .)ُ، وإن زغت فقوموينفتابعوين
ًلست تاركا شيئا كان رسول اهللا : (ً أيضا—وقال  ً  ُ يعمل به إال عملتملسو هيلع هللا ىلصُ

 .)ًبه، فإين أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ
ــاس -٢ ــن عب ــول اب ــاكم : (گ ويق ــر وإي ــتقامة واألث ــيكم باالس عل

 .)والتبدع
 .)كل بدعة ضاللة وإن رآها الناس حسنة: (گ ويقول ابن عمر -٣
ٌاالقتـصاد يف الـسنة خـري مـن االجتهـاد يف : (— وقال ابـن مـسعود -٤

 .)ُاتبعوا وال تبتدعوا، فقد كفيتم: (ً أيضا—وقال . )البدعة
                                                       

 ).١٧١٨( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 ).٩/٤١٨ (»البداية والنهاية« )٢(
 ).١٧٥٩(، ومسلم )٣٠٩٣( أخرجه البخاري :صحيح )٣(
 )١/٥٤(ابن وضاح  )٤(
 ).١٢٦ (»رشح اعتقاد أهل السنة«الاللكائي يف  )٥(
 ).٢/٣٢٠ (»جامع بيان العلم« )٦(
، وأبـو خيثمـة يف )٢٢١٦ (»الـشعب«، والبيهقي يف )٢١٠( أخرجه الدارمي :صحيح موقوف )٧(

 )].١٦ص (»كتاب العلم أليب خيثمة«[، )٥٤ (»كتاب العلم«



 

 ١٦١ الفصل الثالث

ن ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد م(:  قال اإلمام مالك رمحه اهللا-٥
M L K :  الرسـالة ألن اهللا يقـول خـانملسو هيلع هللا ىلصًزعم أن حممدا 

N ]فام مل يكن يومئذ دينا فال يكون اليوم دينا]٣:املائدة ً ً(. 
:  فقلـت لـهگ ابـن عبـاس دخلـت عـىل: ( وعن عثامن األزدي قال-٦

 .)عليك بتقوى اهللا واالستقامة، اتبع وال تبتدع: ؟ فقالأوصني
 .)ال يستقيم قول وعمل إال بموافقة السنة: ( وقال سفيان-٧

•
 

ُجـاء إىل احلجـر األسـود، فقبلـه : — هذا الفاروق عمر بن اخلطـاب -١ َّ
ي  النبـٌإين أعلم أنك حجر ال ترض وال تنفـع، ولـوال أين رأيـت: (فقال
 .)ُ يقبلك ما قبلتكملسو هيلع هللا ىلص

يعنـي مقاعـد - ً قعـد يومـا عـىل املقاعـد— وهذا عـثامن بـن عفـان -٢
 فدعا بطعام مما مسته النار فأكله، ثم قـام إىل الـصالة فـصىل، -الوضوء

، وأكلـت طعـام رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصقعدت مقعد رسول اهللا : ثم قال عثامن
 .ملسو هيلع هللا ىلصصليت صالة رسول اهللا ، وملسو هيلع هللا ىلص

                                                       
 ).٦ (»السنن واملبتدعات«، )١٧١: (االبتداع )١(
 ).٢٥ص(ابن وضاح  )٢(
 )٩ص (»تلبيس إبليس« )٣(
 ).١٢٧٠(، ومسلم )١٥٩٧( أخرجه البخاري :صحيح )٤(
، والــضياء )٢٤٠١ (»مــسند الــشاميني«، والطــرباين يف )١/٧٠( أخرجــه أمحــد :حــسن لغــريه )٥(

 ].»املوسوعة احلديثية«[، )٣٣٩ (»األحاديث املختارة«املقديس يف 



 

 ١٦٢ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 احلمـد هللا والـسالم عـىل: ً رجـال عطـس فقـالگ وسمع ابن عمر -٣
احلمـد هللا والـسالم عـىل : وأنـا أقـول: (فقال له ابـن عمـر. رسول اهللا

احلمـد هللا :  علمنـا نقـولملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا، وليس هكذا علمنا رسول اهللا 
 .)عىل كل حال

مـن ذي : (؟ قال لهُمن أين أحرم: ٌ وجاء رجل إىل اإلمام مالك، فقال له-٤
  ).ملسو هيلع هللا ىلصُاحلليفة، من حيث أحرم رسول اهللا 

 مـن عنـد -النبـوي: أي-ِإين أريد أن أحرم من املـسجد : فقال الرجل
 . القرب

 ).ال تفعل، فإين أخشى عليك الفتنة: (قال له
 .أي فتنة هذه؟ إنام هي أميال أزيدها: فقال الرجل
َّوأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إىل فضيلة قرص عنها : (فقال له ُ ٍ

_  [ ^: يقول-عز وجل-؟ إين سمعت اهللا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

f e d c b a ` i h g ]النور[. 
 أكثر ً وهذا سعيد بن املسيب رمحه اهللا رأى رجال يصيل بعد طلوع الفجر-٥

ألن -من ركعتـني، يكثـر فيهـا الركـوع والـسجود، فنهـاه عـن ذلـك 
                                                       

 »الـشعب«، والبيهقـي يف )٤/٢٩٥(، واحلـاكم )٢٧٣٨( أخرجـه الرتمـذي :صحيح موقوف )١(
 )].٣/٢٤٥ (»اإلرواء«[ ، )٩٣٢٧(

 ).٦/٣٢٦: (»احللية«أبو نعيم يف  )٢(



 

 ١٦٣ الفصل الثالث

وز لـه أن يتنفـل بعـد اإلنسان إذا طلع الفجر وصىل ركعتي السنة ال جي
ذلك حتى يصيل الفريضة، فهذا الرجل قام يتنفل بعد أن صـىل ركعتـي 

يـا أبـا :  فقـال الرجـل-سنة الفجر، فنهاه سعيد بن املسيب عـن ذلـك
 يعذبني اهللا عىل الصالة؟! حممد
 .ال، ولكن يعذبك عىل خمالفة السنة: قال له

 
ُإن طلب العلم الرشعي من أفضل الوسائل التي تعني عىل االسـتقامة، 

 .]٢٨:فاطر[ ¯ ° ± ² ³ ´: قال تعاىل
َإن العلم الرشعي يورث اخلشية، واخلشية تدفع صاحبها إىل االستقامة 

  ¿ º ¹ ¸À « ¼ ½ ¾: عىل دين اهللا، قال تعاىل
Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á Ï  Ñ Ð

Ò]الزمر[. 

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì : وقال تعاىل
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × % $ # " !
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 .]املؤمنون[

                                                       
 ).٥٧ص( سليم اهلاليل »البدعة«: انظر )١(



 

 ١٦٤ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

ّمن نفس عن مؤمن كربة من كـرب الـدنيا نفـس اهللا عنـه «: ملسو هيلع هللا ىلصويقول  ُ ً ّ
ّ، ومن يـرس عـىل معـرس يـرسُكربة من كرب يوم القيامة ُ  اهللا عليـه يف الـدنيا ٍّ

ًواآلخرة، ومن سرت مسلام سرته اهللا يف الدنيا واآلخرة، واهللا يف عون العبد مـا 
َّكان العبد يف عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علام سـهل اهللا لـه بـه  ً ً ُ
ٌطريقا إىل اجلنة، وما اجتمع قوم يف بيت مـن بيـوت اهللا، يتلـون كتـاب اهللا،  ً

 إال نزلت علـيهم الـسكينة، وغـشيتهم الرمحـة وحفـتهم ويتدارسونه بينهم
ُاملالئكة، وذكرهم اهللا فيمن عنده، ومن بطأ به عمله، مل يرسع به نسبه َّ«. 

فالعلم الرشعي يدفع صاحبه إىل االستقامة عىل أمـر اهللا حتـى املـوت، 
ًفال ينحرف بشهوات وال شبهات عن استقامته، ويظهر ذلك بينا يف األمثلة  ّ

 :يةاآلت
 . أهل العلم أمام فتنة املال•

ُعندما افتتن الناس بامل قارون ثبت أهل العلم عىل ديـنهم ومل يفتتنـوا بـل 
Z Y X W V : نصحوا غريهم، قال تعـاىل عـن هـؤالء

f e d c b a ̀  _ ̂  .]القصص[] \ [ 
 . أهل العلم وفتنة الشبهات•

ُاجلاهل تعرض له الشبهات فيفتتن هبـا، والعـامل تعـرض لـه الـشبهات  ُ ُ
فيعرضها عىل الكتاب والسنة وفهم سلف األمة فـال يفتـتن هبـا، وهـذا مـا 

                                                       
 ).٢٦٩٩( أخرجه مسلم :صحيح )١(



 

 ١٦٥ الفصل الثالث

 يف مناظرته مع اخلوارج حيث عرض شـبهاهتم گحدث بني ابن عباس 
 .ُعىل الكتاب والسنة فرجع الكثري منهم عن ضالهلم

ربه عـىل نـور، وباجلهـل يتخـبط يف الظلـامت، ُفبالعلم يسري املسلم إىل 
 " #: ولذلك جعل اهللا العامل كالبصري، واجلاهل كاألعمى، قال تعاىل

 .]الرعد[ + ,- . / 0 1 2 $ % & ' ) ( *

 .]فاطر[ ! " # $ %: وقال تعاىل
ُ يستقيم املسلم عىل دينه، وباجلهل ينحرف اإلنسان عن فبالعلم

ً طلبوا من نبيهم أن جيعل هلم إهلا بسبب ¢االستقامة، فهاهم قوم موسى 
% & ' ) (  ! " # $: جهلهم، قال تعاىل

0 / . - ,+ * 2 1 7 6 54 3  9 8
 .]األعراف[:

:  وقعوا بجهلهم يف فاحشة اللواط، قال تعاىل¢وأولئك قوم لوط 
± ° ¯ ®  ¸ ¶ µ ´ ³ ²

¹ Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ]النمل[. 

 
 : منهاٌاالستقامة عىل دين اهللا هلا ثمرات كثرية يف الدنيا واآلخرة،



 

 ١٦٦ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

الثبات عىل الدين؛ ألن من استقام ثبت، ومـن ثبـت نبـت، ومـن نبـت -١
حـدثني !  يا رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلصُأثمر، ولذلك عندما قال الرجل لرسول اهللا 

 .»قل ريب اهللا ثم استقم«: ملسو هيلع هللا ىلصبأمر أعتصم به، قال له 
 . احلياة الطيبة-٢

 .]اجلن[ 3 4 5 6 7 8 9 :: قال تعاىل
 باإليامن والعمل ﴾ وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصلو استقاموا عىل طريقة حممد : أي

 .الصالح ألحييناهم يف هذه الدنيا حياة طيبة

ــاىل ــال تع b a ` _ ^ ] \ [ Z Y : ق

d c]٩٧:النحل[. 
 .ُ البرشى عند املوت-٣

ــــاىل ــــال تع  ! " # $ % & ' ) (: ق
 + , - . / 0 -عند املوت: أي- *

 ]فصلت[3 4 1 2
 .ُ يظلهم اهللا يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله-٤

                                                       
صـحيح ابـن «[، )٣/٤١٣(محد ، وأ)٣٩٧٢(، وابن ماجه )٢٤١٠( أخرجه الرتمذي :صحيح )١(

 )].٣٢٢٣ (»ماجه



 

 ١٦٧ الفصل الثالث

ّسبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظلـه«: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ُاإلمـام العـادل، : َ ُ-
 ورجل قلبـه -استقام عىل عبادة ربه-  وشاب نشأ بعبادة اهللا-استقام عىل عدله

 ورجـالن حتابـا يف اهللا -استقام عىل املحافظة عـىل الـصالة-معلق يف املساجد 
جل دعته امـرأة ذات  ور-استقاما عىل احلب يف اهللا-اجتمعا عليه وتفرقا عليه 

ٌ ورجـل -اسـتقام عـىل اخلـوف مـن اهللا-إين أخـاف اهللا : ٍمنصب ومجال فقال
اسـتقام عـىل -تصدق بصدقة فأخفاها حتـى ال تعلـم شـامله مـا تنفـق يمينـه 

 .»-استقام عىل ذكر اهللا-ً ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه -اإلخالص
 . دخول اجلنة-٥

Ü Û Ú Ù Ø × Öà ß Þ Ý  á : قال تعاىل

ë ê é è ç æ å ä ã â í ì 

 .]األحقاف[

 
 . فساد القلب-١

ُفإذا فسد القلب فسد اجلسد كله، فرتى صاحب ذلك القلب ال يعـرف 
ًمعروفا وال ينكر منكرا، فينحرف عن االستقامة ً. 

                                                       
 .، واللفظ له)١٠٣١(، ومسلم )٦٦٠( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ١٦٨ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 .د اللسان فسا-٢
ــن  ــسان ع ــاعوج اإلن ــضاء، ف ــسان اعوجــت األع ــسد الل ــه إذا ف ألن

 .االستقامة
 . قرين السوء-٣

ألن الصاحب ساحب، فإذا صاحب اإلنسان قرناء السوء منعوه من 
i h g l k j  o n m: االستقامة، قال تعاىل

u t s r q p v { z y x w } | 
 .]الفرقان[¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § ~ �

= < ? @ A  8 9 : ; > 6 7: وقال تعاىل

 M L K J I H G F E D C B
U T S R Q P O N]الزخرف[. 

 . اهلوى-٤

Ö Õ Ô Ó :  صاحبه عن االستقامة، قال تعـاىلاهلوى يمنع
Ù Ø × ]٢٦:ص[. 

 « ¼ ½ ¾ ¿ º ¹ À: وقـــــال تعـــــاىل

 .]القصص[



 

 ١٦٩ الفصل الثالث

 : الشيطان-٥

O N M : الشيطان يصد اإلنسان عـن االسـتقامة، قـال تعـاىل

 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P
 a `_e d c b ]األعراف[. 

 . دعاة الضاللة-٦
 عن اخلري، ملسو هيلع هللا ىلصكان الناس يسألون رسول اهللا : عن حذيفة بن اليامن قال

إنـا كنـا يف ! يـا رسـول اهللا: ُة أن يدركني، فقلت خمافوكنت أسأله عن الرش
: جاهلية ورش، فجاءنا اهللا هبذا اخلري، فهـل بعـد هـذا اخلـري مـن رش؟ قـال

: ، قلـت»نعم وفيـه دخـن«: وهل بعد هذا الرش من خري؟ قال: قلت. »نعم«
فهـل : قلـت. »قوم هيدون بغري هديي، تعرف منهم وتنكر«: وما دخنه؟ قال

نعم، دعاة عىل أبـواب جهـنم، مـن أجـاهبم «: ؟ قالبعد ذلك اخلري من رش
هـم مـن جلـدتنا، «: فقال. يا رسول اهللا صفهم لنا: قلت. »إليها قذفوه فيها

تلـزم مجاعـة «: فام تأمرين إن أدركني ذلـك؟ قـال:  قلت»ويتلكمون بألسنتنا
فـاعتزل «: فإن مل يكن هلم مجاعـة وال إمـام؟ قـال:  قلت»املسلمني وإمامهم

 كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يـدركك املـوت وأنـت تلك الفرق
 .»عىل ذلك

                                                       
 ).٣٦٠٦( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ١٧٠ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 . الكفار-٧
فإهنم ينفقون أمواهلم بالليل والنهار؛ ليصدوا الناس، عن سبيل اهللا قال 

:تعاىل

 .]األنفال[

 
 

ِإن الشيطان قد أي«:  يقولملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي : عن جابر، قال  أن يعبده َسَ
 .»، ولكن يف التحريش بينهماملصلون يف جزيرة العرب

ّمن حتريش الشيطان، ال سيام عند الفـتن، إنـه التحـريش الـذي فاحذر  ّ
 .يتبعه إهراق الدماء

َوإن الشيطان ليشعر الناس بالسعادة وهم غارقون يف الفتن ِ ِ ُ َّ. 
ِّإن الـسعيد ملـن جنـب الفـتن، إن «: ملسو هيلع هللا ىلصفيا ليت هؤالء يعلمـون قولـه  ُ َ ّ

ِّالسعيد ملن جنب الفـتن َ، إن الـسعيد ملـن جنـب الفـتن، وملـن ابـتيل فـصرب ُ ُ ِّ ُ
ًفواها َ َ«. 

                                                       
 ).٢٨١٢( أخرجه مسلم :صحيح) ١(
ًمعناه التلهف أو التوجع والتحرس، يقـال يف التوجـع أهـا لـه، وانظـر للمزيـد : ًفواها) ٢( ّ ُ ّ  »املرقـاة«ُُّّ

)٩/٢٨٩.( 
 »مسند الشاميني«، ويف )٢٠/٢٥٣ (»الكبري«، والطرباين يف )٤٢٦٣( أخرجه أبو داود :صحيح) ٣(

 )].٣٥٨٥ (»صحيح أبو داود«[، )٢١١٢) (البحر الزخار(، والبزار )٢٠٢١(



 

 ١٧١ الفصل الثالث

ًحقا ّ؛ إن السعيد ملن جنب الفتن، وإن الشقيّ  الذي خاض يف الفتن، َّ
ُوهو يسارع يف التأويل، لتسويغ أفعاله وإن مل يكن هو من أهل الفتاوى، 

e d c ًصنعا بمخالفة هدي النبي ّوإن الشقي الذي يظن أنه حيسن 

h g f  s r q p o n m l k j i
t]الكهف[. 

ّوإن الشقي الـذي حيكـم أنـه عـىل اهلـدى ويـضلل غـريه، أو يكفـره،  ُّ ّ
 .ّويستحل دمه

ً يكرر هذه العبارة ثالثا، لملسو هيلع هللا ىلصَّوتأمل كيف كان رسول اهللا  ّ ّعلنا ندكرُ ّ. 

 
َعن العرس بـن عمـرية  ملـت ُإذا ع«: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا :  قـال—ُ

 كمـن -أنكرهـا: وقـال مـرة- اخلطيئة يف األرض؛ كان من شهدها فكرهها
 .»فرضيها؛ كان كمن شهدهاغاب عنها، ومن غاب عنها 

مـن شـهدها «:  نحـوه، قـالملسو هيلع هللا ىلص عـن النبـي —وعن عدي بن عدي 
 .»فكرهها؛ كان كمن غاب عنها

                                                       
 »صـحيح أبـو داود«[، )١٧/١٣٩ (»الكبـري«، والطـرباين يف )٤٣٤٥( أخرجه أبو داود :حسن) ١(

)٣٦٥١.[( 

 )].٣٦٥٢ (»صحيح أبو داود«[، )٤٣٤٦(أخرجه أبو داود  :حسن) ٢(



 

 ١٧٢ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

فإذا شهدت اخلطيئـة فاكرههـا، وإذا حـرضت الفتنـة فأنكرهـا، حتـى 
 .تكون كمن غاب عنها

ن أبنـاء اإلسـالم فـاكره وال تفـرح، من يقتل م) التلفاز(وإذا رأيت يف 
ُوحذار أن ترىض عن قتل أو تدمري ذكر عندك، كيال تكون عند اهللا سـبحانه 

 .من الشاهدين املشاركني

 
أيكـم سـمع رسـول «:  فقال—كنا عند عمر :  قال—وعن حذيفة 

لعلكـم تعنـون فتنـة : فقـال. نحن سـمعناه: قال قوم؟ ف يذكر الفتنملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
تلك تكفرها الصالة والـصيام : أجل، قال: وجاره؟ قالوا  يف أهلهالرجل

 يــذكر الفــتن التــي متــوج مــوج ملسو هيلع هللا ىلصوالــصدقة، ولكــن أيكــم ســمع النبــي 
، أنت هللا أبـوك: أنا، قال: ، فقلت قال حذيفة فأسكت القوم البحر؟

                                                       
فـتن : أصل الفتنة يف كالم العرب االبتالء واالمتحان واالختبار، قـال أبـو زيـد: قال أهل اللغة) ١(

 ومالـه ّالرجل يفتن فتونا إذا وقع يف الفتنة، وحتول من حال حسنة إىل سيئة، وفتنة الرجل يف أهله
ُ هلم، وشحه عليهم، وشغله هبم عن كثري من اخلري؛ كام قال تعاىلُرضوب من فرط حمبته: وولده ُ :

 q p o n m]أو لتفريطــه بــام يلــزم مــن القيــام بحقــوقهم، ]١٥:التغــابن ،
ٍوتأديبهم وتعليمهم، فإنه راع هلم، ومسئول عن رعيته، وكذلك فتنة الرجل يف جـاره مـن هـذا،  ّ

¢ :  يرجى تكفريها باحلـسنات؛ كـام قـال تعـاىلفهذه كلها فتن تقتيض املحاسبة، ومنها ذنوب
 .»رشح النووي« ]١١٤:هود[£ ¤ ¥ ¦

ًتضطرب ويدفع بعضها بعضا، وشبهها بموج البحر، لشدة عظمها : أي) التي متوج موج البحر() ٢(
 .»املصدر السابق«. وكثرة شيوعها

 .»ابقاملصدر الس«. سكت وأسكت لغتان بمعنى صمت: قال مجهور أهل اللغة) ٣(
ّكلمة مدح تعتاد العرب الثناء هبا، فإن اإلضافة إىل العظيم ترشيف، وهلذا يقال بيـت اهللا، وناقـة ) ٤(

. هللا أبـوك حيـث أتـى بمثلـك: فإذا وجد من الولد ما حيمد؛ قيل لـه: اهللا، قال صاحب التحرير
 .»املصدر السابق«



 

 ١٧٣ الفصل الثالث

عـىل القلـوب  تعـرض الفـتن:  يقولملسو هيلع هللا ىلصل اهللا سمعت رسو: قال حذيفة
ًكاحلصري عودا عودا ً فأي قلب أرشهبـا كتـة سـوداء، وأي ُكـت فيـه نُن

 عىل أبيض مثل ،كتة بيضاء، حتى تصري عىل قلبنيُكت فيه نُن قلب أنكرها
واآلخـر أسـود . ، فـال تـرضه فتنـة مـا دامـت الـساموات واألرضالصفا
ًخياُجمكالكوز،  ًمربادا ّ ًال يعرف معروفا، وال ينكر منكـرا إال مـا أرش  بً

 .»من هواه

                                                       
نـب النـائم، ويـؤثر فيـه شـدة جانبها كـام يلـصق احلـصري بج: لقلوب، أيتلصق بعرض ا: أي) ١(

 .»املصدر السابق«. التصاقها به

ًكام ينسج احلصري عودا عودا: أي) ٢( ً ُ. 

ًدخلت فيه دخوال تاما، وألزمهـا وحلـت منـه حمـل الـرشاب، ومنـه قولـه تعـاىل: أرشهبا، أي) ٣( ً :
½ ¼ » º]حب العجل: ، أي]٩٣:البقرة. 

 .ردها: أنكرها) ٤(

ًليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه، لكن صـفة أخـرى لـشدته عـىل : محه اهللاقال القايض عياض ر) ٥(
وهـو احلجـر -عقد اإليامن وسالمته من اخللل، وأن الفـتن مل تلـصق بـه ومل تـؤثر فيـه كالـصفا 

 .-األملس الذي ال يعلق به يشء

 القلـب مـن حيـث ويريد إربداد«: الربدة لون بني السواد والغربة، قال ابن األثري رمحه اهللا: قيل) ٦(
ّاملعنى ال الصورة، فإن لون القلب اىل السواد ما هو ّ«. 

ّمعناه مائال، هكذا قاله اهلروي وغريه، وفرسه يف الكتاب بقوله: ًجمخيا) ٧( ًمنكوسا، وهو قريب من : ً
ًشبه القلب الذي ال يعي خريا بـالكوز املنحـرف الـذي ال «:  رمحه اهللاضاملائل، قال القايض عيا

ّمعنى احلديث أن الرجل إذا تبع هواه، وارتكب املعايص؛ : اء فيه، وقال صاحب التحريريثبت امل
دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، وإذا صار كذلك؛ افتتن وزال عنه نور اإلسالم، والقلب 

 .ّمثل الكوز، فإذا انكب انصب ما فيه، ومل يدخله يشء بعد ذلك

 .واللفظ له) ١٤٤(لم ، ومس)٥٢٥( أخرجه البخاري :صحيح) ٨(



 

 ١٧٤ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

وهذا احلديث عمدة يف مسائل الفتن، فمن فقه معناه، وعمل بمقتضاه؛ 
أرىض مواله سبحانه، ومن جهل معناه، ومل يعمل بمقتضاه؛ اسخط مواله، 

 .ّواتبع هواه، وكانت النار مثواه، نعوذ باهللا من اخلذالن
عرضت عليك الفتنة األوىل فرضيتها؛ نكت يف قلبك نقطة سوداء، فإذا 

، ...ثم عرضت الفتنة الثانية فرضيتها، جعل يف قلبك نقطة أخـرى سـوداء
وهكذا حتى يصبح القلب كله أسود كالكوز املنكـوس، ال ينتفـع مـن آيـة 
ِّقرآنية، وال يستفيد من حديث رشيف، وال تؤثر فيه موعظة، وال يفرق بـني  ُ

َف ومنكر، وال بني خري ورش؛ إال ما وافق هـواه وأشـبع رغبتـه، وإذا معرو ّ
ُعرضت عليك الفتنة األوىل فأنكرهتـا، جعـل يف قلبـك نقطـة بيـضاء، ثـم 
َعرضت عليك الفتنة الثانية فأنكرهتا جعل يف قلبك نقطة أخرى بيـضاء ُِ... ،

 وهكذا حتى يصبح القلب كله أبيض، كاحلجر األملس الذي ال يعلق عليه
 .يشء، ال ترضه فتنة ما دامت الساموات واألرض

 
فمهام اشتدت الفتن، فلتكن أنت أشد منها وأقوى، حتـى ولـو كانـت 

 .فتنة الدجال
ألنـا «: ، فقـالملسو هيلع هللا ىلصذكر الدجال عند رسـول اهللا : ، قال—عن حذيفة 

ٌ أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحـد ممـا قبلهـا إال لفتنة بعضكم



 

 ١٧٥ الفصل الثالث

 ، إال-صـغرية وال كبـرية-ُنجا منها، وما صـنعت فتنـة منـذ كانـت الـدنيا 
ُتتضع[ ِ َّ  .» لفتنة الدجال]َ

ً حذر من الفتن، قائالملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا  ألنـا لفتنـة بعـضكم أخـوف «: ّ
 .»عندي من فتنة الدجال

 أن الذي ينجو قبل فتنة الدجال، فهو ناج مـن فتنـة الـدجال، ملسو هيلع هللا ىلصوبني 
 -صـغرية وال كبـرية-ُوأن أعظم فتنة هي فتنة الدجال؛ إذ ما صـنعت فتنـة 

ّمنذ أن خلق اهللا سبحانه الدنيا؛ إال لفتنة الدجال، فالفتن كلها توطئة ومتهيد 
 .لفتنة الدجال

ً، ثـم يـدعو رجـال ..يأمر السامء فتمطر، واألرض فتنبت*لك الذي ذ
ًممتلئا شبابا ًفيرضبه بالـسيف، فيقطعـه جـزلتني ، ثـم يـدعوه، فيقبـل ،

 .*ويتهلل وجهه ويضحك
ًإن الدجال خيرج، وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء«و ًّ ً ٌ، فنار ّ

ٌحترق، وأما الذي يراه الناس نارا، فامء بارد عذب ٌ ً ّ«. 
                                                       

) كـشف األسـتار(، والبـزار )٦٧٦٩(، وابـن حبـان )٥/٣٨٩( أخرجه أمحـد :إسناده صحيح) ١(
 ].»املوسوعة احلديثية«[، )٣٣٩١(

 . يف عنفوان شبابه: أي) ٢(

 .قطعتني: أي) ٣(
 ).٢٩٣٧(ٌما بني نجمتني بعض من حديث أخرجه مسلم ) ٤(

 .واللفظ له) ٢٩٣٥، ٢٩٣٤(م ، ومسل)٣٤٥٠( أخرجه البخاري :صحيح) ٥(



 

 ١٧٦ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

ُّإىل غري ذلك من األمور التي تفتن الناس؛ وتصدهم عن اهللا عز وجـل، 
 .»ٌما بني خلق آدم إىل قيام الساعة أمر أكرب من الدجال«: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال 

 ¢فليس هناك أمر أكرب من الدجال، منـذ أن خلـق اهللا سـبحانه آدم 
ّإىل قيام الساعة، ألنه يدعي أنه الرب، وفتنه كثرية، وشبهاته خطرية ّ ّ ّ. 

أال إنـه أعـور، «مع أنه أعور ومكتوب بني عينيه كافر؛ كـام يف احلـديث 
 .»نيه ك ف روإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بني عي

كاتـب وغـري : مكتوب بني عينيه كافر، يقرؤه كـل مـؤمن«: ويف رواية
 .»كاتب

، كـم لـيس بـأعورُفإن ألبس عليكم؛ فـاعلموا أن رب... «: ويف احلديث
 .» حتى متوتوا-تبارك وتعاىل-وأنكم لن تروا ربكم 

 
ومع ما قيل من املخالفات الرشعية يف الثورات؛ ترى ركون النـاس إىل 

 .ُالعجب، وهذا من أشد الفتن
                                                       

 ).٢٩٤٦( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 .واللفظ له) ٢٩٣٣(، ومسلم )٧١٣١( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).٢٩٣٤( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(

، )٤٢٨ (»الـسنة«، وابـن أيب عاصـم يف )٥/٣٢٤(، وأمحد )٤٣٢٠(أبو داود  أخرجه :صحيح )٤(
 .)]٢٤٥٩ (»صحيح اجلامع«[



 

 ١٧٧ الفصل الثالث

 !إنه العجب باإلرادة الشعبية
 ! بالشجاعةإنه العجب

 !إنه العجب بالسالح
w v u t s r q p o n : وقد قال اهللا تعاىل

 ¡ � ~ } | { z y x
 .]التوبة[¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨
 .لن نغلب اليوم، من قلة: وهذه عقوبة من اهللا تعاىل حينام قالوا

: ، فقـال إذا صىل مهـسملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا «:  قال— وعن صهيب
ً؟ إين ذكرت نبيا من األنبياء أعطي جنودا من قومه، فقالأفطنتم لذلك ً من : ّ

أو كلمـة شـبهها، فـأوحى اهللا إليـه أن ! يكافئ هؤالء؟ أو من يقاتل هـؤالء
ُأن أسلط عليهم عدوهم، أو اجلوع، أو املـوت، : ى ثالثاخرت لقومك إحد

-نكل ذلك إليك، أنت نبي اهللا، فقام فصىل : فاستشار قومه يف ذلك؟ فقالوا
ّيا رب أما اجلوع أو العدو؛ فال، :  فقال-وكانوا إذا فزعوا، فزعوا إىل الصالة

ًولكن املوت، فسلط عليهم املوت ثالثـة أيـام، فـامت مـنهم سـبعون ألفـا، 
، وال حـول  اللهم بك أقاتل، وبك أصاول: ّفهميس الذي ترون أين أقول

 .»وال قوة إال بك
                                                       

 .»النهاية«. لكالم اخلفي، ال يكاد يفهما: اهلمس) ١(

 .أسطو وأقهر) ٢(

 ،)٤/٣٣٣(، وأمحـد )٢٠٩ ( »الـصالةتعظـيم قـدر «يف املـروزي يف أخرجه ابن نرص : صحيح) ٣(
 .])١٠٦١ (»الصحيحة«[، )٣١٨٤ (»الشعب«، والبيهقي يف )٦/١٥٧ (»الكربى«والنسائي يف 



 

 ١٧٨ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 
ٌّإن املنافقني اليوم رش مـنهم عـىل عهـد «:  قال—عن حذيفة بن اليامن 

ُ، كانوا يومئذ يملسو هيلع هللا ىلصالنبي   .»رسون واليوم جيهرونٍ
 .، فكيف األمر يف زماننا—وهذا يف زمان حذيفة 

، فأمـا ملسو هيلع هللا ىلصإنام كان النفـاق عـىل عهـد النبـي «:  قال—ويف رواية عنه 
 .»فإنام هو الكفر بعد اإليامن: اليوم

 عـن ملسو هيلع هللا ىلصكان الناس يسألون رسـول اهللا «: ً أيضا قال—ذيفة وعن ح
 .»، وكنت أسأله عن الرش خمافة أن يدركنياخلري

 
ًوال بد من التنبيه عـىل دور اإلعـالم يف الفتنـة سـواء أكـان إجيابيـا، أم  ٌ

ًسلبيا ّ. 
ّ الصادق يوجه اىل ما فيه مصلحة األمة واستقرارها، وتآلفها، فاإلعالم ّ
 .وعالج أدوائها

                                                       
 ).٧١١٣(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٧١١٤(رجه البخاري  أخ:صحيح) ٢(

 ).١٨٤٧(، ومسلم )٧٠٨٤، ٣٦٠٦( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(



 

 ١٧٩ الفصل الثالث

ّوأما اإلعـالم املـضلل فإنـه يـدعو إىل نـار الـدنيا واآلخـرة، ويوظـف  ِّ ّ
 .الشياطني يف ذلك

ّورصيد هذا اإلعالم الكذب واالفرتاء وإشاعة الشائعات وال سيام مـع 
اؤهم يبلغ اآلفاق، مـع مهـارة ما يملكه أصحابه من تقنيات، فكذهبم وافرت

 .ّاخلداع الفني
/ 0 1 2 3 4 5 6: فلنــذكر قولــه تعــاىل

ُاحلجرات[ ُ:٦[. 
 .»ًكفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما سمع«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 
 .]٢٦:ص[Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó:  تعاىلقال اهللا

يكون أقوام «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ، قالگعن معاوية بن أيب سفيان 
 منـه بـصاحبه، فـال يبقـى ُبَلَتتجارى هبم تلك األهواء؛ كام يتجارى الك

 .»مفصل إال دخله
                                                       

 ).٥( أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه :صحيح) ١(

ِداء يعرض لإلنسان من عض الكلب الكلب، فيـصيبه : -بالتحريك-ب َلَالك« »النهاية«جاء يف ) ٢( َ َْ ّ
ِشبه اجلنون، فال يعض أحدا إال كلب؛ وتعرض له أعراض َ ّ ً  رديئة، ويمتنع من رشب املـاء حتـى ّ

 .»ًيموت عطشا

، )٤/١٠٢(، وأمحــد )٤٥٩٧(، وأبــو داود )١ (»الــسنة« أخرجــه ابــن أيب عاصــم يف :صـحيح) ٣(
 )].٩ص (»ظالل اجلنة«[، )١/٢١٨(واحلاكم 



 

 ١٨٠ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

ً يومـا فـذكر أن أهـل ملسو هيلع هللا ىلصقـام فينـا رسـول اهللا «:  قـال—وعن معاوية 
 عىل اثنتني وسبعني فرقة يف األهواء، أال وإن هـذه األمـة الكتاب قبلكم تفرقوا

هواء، كلها يف النـار إال واحـدة، وهـي ستفرتق عىل ثالث وسبعني فرقة يف األ
اجلامعة، أال وإنه خيرج يف أمتي قوم هيوون هوى، يتجارى هبم ذلك اهلوى؛ كام 

ًيتجارى الكلب بصاحبه، ال يدع منه عرقا وال مفصال إال دخله ً ُ َ َ«. 
يا معرش العرب واهللا لئن مل تقوموا بام جاء «: ً أيضا، قال—وعن معاوية 

ُ؛ لغريكم من الناس أحرى أن ال يقوم به، إن رسـول اهللا به نبيكم  قـام فينـا ملسو هيلع هللا ىلصَ
ًيوما، فذكر أن أهـل الكتـاب قـبلكم، افرتقـوا عـىل اثنتـني وسـبعني فرقـة يف 

 .»ّاألهواء، أال وإن هذه األمة ستفرتق عىل ثالث وسبعني فرقة يف األهواء
  بحان ربك كيف يغلبـك اهلـوىس

 

  ســــبحانه إن اهلــــوى لغلــــوب

 

ال هوى نفسه ويف -ومن املؤسف أن يكون يف أمتنا من يتبع هوى غريه 
 .-ٍّكل رش

ــاىل ــال تع 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? : ق

C B A @]البقرة[. 
                                                       

 »الكبـري«، والطـرباين يف )٤/١٠٢(، وأمحـد )٢ (»الـسنة« أخرجه ابـن أيب عاصـم يف :صحيح )١(
 )].٩ص (»ظالل اجلنة«[، )١٠٠٥ (»مسند الشاميني« ، ويف)١٩/٣٧٧(

 »الكبـري«، والطـرباين يف )٤/١٠٢(، وأمحـد )٦٩ (»الـسنة« أخرجه ابن أيب عاصم يف :صحيح )٢(
 )].٣٤ص (»ظالل اجلنة«[، )١٩/٣٧٦(



 

 ١٨١ الفصل الثالث

Î Í Ô Ó Ò Ñ Ð Ï : وقـــال ســـبحانه

Û Ú Ù Ø × Ö Õ]البقرة[. 

\ [ ^ _ ` e d c b a : وقال تعاىل ذكـره
k j i h g f]الرعد[. 

 ونـرصته -عز وجل-ُفكيف باتباع أهواء أناس؛ تريد أن متنع والية اهللا 
 وليه وال نصريه؛ فمن ذا الذي ينرصه -عز وجل-وحفظه، ومن مل يكن اهللا 

 !ويتوىل أمره وحيفظه؟
باتبـاع أهوائنـا دون اسـترياد أهـواء مـن ! َّال نريد أن نستقل يف اهلـوى

 .اخلارج
بــل إننــي أطالــب باالســتقاللية وعــدم التبعيــة يف املــنهج واالعتقــاد، 

لتغيري، وحتقيق السعادة، والسري نحو سـيادة واألخالق والسلوك، وطريقة ا
 .البرشية، وهذا يكون بالرسم القرآين؛ ال بالتصور الشيطاين

 .]التوبة[
 -عـز وجـل-ّفمن اتبع اهلدى ودين احلـق ظهـر أمـام الـدنيا؛ ألن اهللا 

... إلظهار الدين، وال يظهر هذا الدين اال بظهور هـؤالء الربـانيني سخره 
 ..ولو كره املرشكون



 

 ١٨٢ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 
ُويتأكد لنا حقا أننا نعيش يف زمان الغربة ونحن نسمع فتـاوى عجيبـة؛  َ ً
ُتؤدي إىل سفك الدماء، وجر املذابح، تعتمـد عـىل نـصوص عامـة، ينزهلـا 

لق بالفتن، وهي تـضاد الـصواب وختـالف الـصحة، ٍبعضهم عىل أمور تتع
ّوإن ظنـوا -َّوكم هم أولئك الذين يتصدرون الفتاوى وليـسوا مـن أهلهـا 

 .-أهنم أهلها وأحق هبا
ًإن للفتن فقها خاصا؛ ال بد فيه من معرفة النـصوص املتعلقـة بـه، مـن  ً

يـا حذيفـة «:  يف شـأن الفـتنملسو هيلع هللا ىلص كام قال رسـول اهللا -عز وجل-كتاب اهللا 
 .»لم كتاب اهللا واتبع ما فيه، ثالث مرارتع

ِّوال بد من معرفة األحاديث املفصلة املبينة ِّ... 
ٌوال بد من معرفة اآلثار ومواقف السلف، فهي عمل بمقتىض الكتـاب 

 .والسنة، فيها إزالة إهبامات، واملزيد من التوضيحات
؛ -وهذا التصدر من الفتن-ّفأنصح لكل مفت إال يتصدر فتاوى الفتن 

ّإال بعد قراءة النصوص واآلثار املتعلقة بالفتن، وكذا دراسـة مـا تيـرس مـن  ّ
 .الكتب التي بحثت هذا املوضوع
                                                       

، والطـرباين يف )٥٩٣٢(، وابـن حبـان )٥/٣٨٦(، وأمحـد )٤٢٤٦( أخرجـه أبـو داود :حسن) ١(
 )].٣٥٧١ (»صحيح أبو داود«[، )٧٣٤٣ (»األوسط«



 

 ١٨٣ الفصل الثالث

ّإذ مسائل الفتن حتتاج اىل علم خاص ودراسة عميقة، وتأمالت دقيقة؛ 
 .كل ذلك للتوصل اىل احلق واحلقيقة

ّولنعلم أن هذه األهوال العظيمة حتتاج اىل علامء ربـانيني متجـردين، ال 
ًيريــدون علــوا يف األرض وال فــسادا، وال يتطلعــون اىل دنيــا يــصيبوهنا أو  ً

 .مصالح يبتغوهنا، أو أحزاب ينرصوهنا
هذا كله مسبوق بمراعاة آداب املفتي واملستفتي، وأن يكـون مـن أهـل 

نة وتكون إراقـة الـدماء، والـضياع، والفرقـة، ًالعلم حقا؛ حتى ال تكون فت
 .وحتى ال حيمل وزر هذا يوم القيامة

ّومن أعجب ما سمعت؛ ارجتال بعضهم الفتوى بخروج الناس العـزل  ُ
َمن كل قوة يف بعـض الـبالد؛ أمـام أسـلحة مـدمرة، بحجـة فـساد معتقـد  ِّ َ َ

 !!حاكمها؟
، وذلك فـيام يرويـه »قتلوه قتلهم اهللا«: ملسو هيلع هللا ىلصأمل يبلغ هؤالء حديث النبي 

َخرجنا يف سفر، فأصاب رجال منا حجر، فش«:  قال—جابر  ه يف رأسه، َّجًّ
هـل جتـدون يل رخـصة يف : ثم احـتلم، فـسأل أصـحابه، فقـال ألصـحابه

ما نجد لك رخصة وأنت تقدر عىل املـاء، فاغتـسل فـامت، : التيمم؟ فقالوا
قتلوه، قتلهم اهللا، أال سـألوا إذ مل : رب بذلك فقالُ أخملسو هيلع هللا ىلصّفلام قدمنا عىل النبي 

 .»يعلموا، فإنام شفاء العي السؤال
                                                       

 »الـسنن«، والبيهقي يف )١/٣٣٠(، وأمحد )٥٧٢(، وابن ماجه )٣٣٦( أخرجه أبو داود :حسن) ١(
 )].٣٢٥ (»صحيح أبو داود«[، )١/٢٢٨(



 

 ١٨٤ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

 ملن تعجل يف فتوى من فتـاوى »قتلوه قتلهم اهللا«: ملسو هيلع هللا ىلصّفتأمل كيف قال 
ًالطهارة كانت سببا يف قتل رجل ّ! 

ّفكيف بمن تعجـل يف فتـوى أدت اىل مقتـل العـرشات، أو املئـات، أو 
ّمارا وهالكا لألمة اىل سنني طويلة؟ّاأللوف، أو جرت د ً ً! 

ًبدأ اإلسالم غريبا، وسيعود «: ملسو هيلع هللا ىلصال بد أن نتأمل قول رسول اهللا : أقول
 .»ًكام بدأ غريبا، فطوبى للغرباء

 التيارات وعليه؛ فال حميص من ظهور آثار الغربة، وعدم ركوب أمواج
ّالشعبية، فإن دوام موافقة عامة الناس يف أمورهم يـدل عـىل عـدم الغربـة، 

 .وعدم الصواب
 .وال بد أن تظهر آثار التوجيهات والتصحيحات

ًولطاملا أن اإلسـالم سـيعود غريبـا، فـال بـد أن تظهـر غربـة الفتـاوى  ّ
ــاملون واملوف ــا إال الع ــي ال يعقله ــالفتن؛ الت ــة ب ــصحيحة املتعلق َّال ِ ْ ــون َ ق

ــاء أو كــرههم، أو ــي يأباهــا مــن اســتوحش مــن الغرب ــصادقون، والت   وال
ْمل يعرفهم، أو أنه ال يعرف إال ما يمليـه عليـه حزبـه، أو مل يعلـم أن رسـول  ُ ّ  

   أن -عــز وجــل-أســأل اهللا - أثنــى عــىل هــؤالء الغربــاء وبــرشهم ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
 .-جيعلنا منهم

                                                       
 .—من حديث أيب هريرة ) ١٤٥( أخرجه مسلم :صحيح) ١(



 

 ١٨٥ الفصل الثالث

 
: ، وقــال ســبحانه]١٩١:البقــرة[ , -( * + : قــال تعــاىل

] \ [ Z Y]٢١٧:البقرة[. 
ّوإنه مما ينبغـي علينـا أن نحـذر الـدعاة اىل الفتنـة، ولـنعلم أن هـؤالء ال 

 .ني إخوانكمنريد أن نفتنكم عن دينكم، وأن نوقع بينكم وب: يقولون للناس
ّإهنم يأتون حتت شعار مكافحة الفساد، وراية احلرية واملساواة، وحتـت 

 .)األمر باملعروف والنهي عن املنكر(عنوان 
 .عبد اهللا بن سبأ: ومن أكابر جمرمي هذه الفتن

كـان «: ّ حقيقة هذا الفتـان فيقـول-رمحه اهللا-ويروي لنا اإلمام الطربي 
، —، أمه سوداء، فأسلم زمان عثامن ن أهل صنعاءًعبد اهللا بن سبأ هيوديا م

ثم تنقل يف بلدان املسلمني حياول ضاللتهم، فبدأ باحلجاز، ثم البـرصة، ثـم 
الكوفة، ثم الشام، فلـم يقـدر عـىل مـا يريـد عنـد أحـد مـن أهـل الـشام، 

 .»هافي فأخرجوه حتى أتى مرص، فاعتمر
 يرجـع ¢العجب ممن يزعم أن عيـسى «: وكان من خمططاته أن قال

! " # : -عـز وجـل- يرجع وقـد قـال اهللا ملسو هيلع هللا ىلصًويكذب بأن حممدا 

رجوع من ، فمحمد أحق بال]٨٥:القـصص[$ % & ' ) ( 
                                                       

 .هذا مع وجود يشء من احلق يف هذه املطالب) ١(
 .سكن فيها: أي) ٢(
 ).١٦٣ص (»فقه الفتن«، وذكر الدكتور اإلدرييس )٣/٣٧٨ (»تاريخ الطربي«انظر  )٣(



 

 ١٨٦ وسائل الثبات عىل الدين يف زمن الفتن

ّعيسى، فقبل ذلك عنه، ووضع هلم الرجعة، فتكلموا فيها، ثم قال هلم بعـد  ُ
، ثـم ملسو هيلع هللا ىلصّإنه كان ألف نبي، ولكل نبي ويص، وكان عـيل ويص حممـد : ذلك
مـن : حممد خاتم األنبياء، وعيل خاتم األوصياء، ثـم قـال بعـد ذلـك: قال

، ملسو هيلع هللا ىلص ، ووثـب عـىل ويص رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلصُأظلم ممن مل جيز وصية رسـول اهللا 
ّإن عـثامن أخـذها بغـري حـق، : وتناول أمر األمة، ثـم قـال هلـم بعـد ذلـك

ِّ، فاهنـضوا يف هـذا األمـر فحركـوه، وابـدؤا ملسو هيلع هللا ىلصوبوجود ويص رسـول اهللا 
بــالطعن عــىل أمــرائكم، وأظهــروا األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر؛ 
ّتستميلوا الناس وادعوهم إىل هـذا األمـر، فبـث دعاتـه وكاتـب مـن كـان 

تفسد يف األمصار، وكاتبوه ودعوا يف الرس إىل ما عليـه رأهيـم، وأظهـروا اس
ٍاألمر باملعروف والنهي عن املنكـر، وجعلـوا يكتبـون إىل األمـصار بكتـب  ُ
يضعوهنا يف عيوب والهتم، ويكاتبهم إخواهنم بمثل ذلـك، ويكتـب أهـل 
كل مرص منهم إىل مـرص آخـر بـام يـصنعون فيقـرأه أولئـك يف أمـصارهم، 

الء يف أمصارهم؛ حتى تناولوا بذلك املدينة وأوسـعوا األرض إذاعـة، وهؤ
ّوهم يريدون غري ما يظهرون، ويرسون غري مـا يبـدون، فيقـول أهـل كـل  ُ

ّإنا لفي عافية مما ابتيل به هؤالء، إال أهل املدينة فـإهنم جـاءهم ذلـك : مرص ّ
 .»ّإنا لفي عافية مما فيه الناس: عن مجيع األمصار فقالوا

ّحذروا الدعاة إىل الفتنة من إنسها وجنها، من داخل البالد وخارجها، ا
 .من أبناء جلدتنا، وأهل لساننا، ومن غري أولئك

                                                       
 ).٣٧٩-٣/٣٧٨ (»تاريخ الطربي«انظر ) ١(



 

 ١٨٧ الفصل الثالث

 
 .احذر من سوء اخلتام، ومن ذلك أن خيتم لك بالقتل

 .احذر من سوء اخلتام، بأن تقتل وأنت حريص عىل قتل صاحبك
، »ملسلامن بسيفيهام؛ فالقاتل واملقتـول يف النـارإذا التقى ا«: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال 

ًإنه كان حريصا عىل «: يا رسول اهللا هذا القاتل، فام بال املقتول؟ قال: فقلت
 .»قتل صاحبه

 يف قصة مقتله الشهرية، حـني سـأل ابـن —وتأس بعمر بن اخلطاب 
احلمـد هللا : —غالم املغـرية، فقـال عمـر «:  عمن قتله، فقالگس عبا

 .»ّالذي مل جيعل ميتتي بيد رجل يدعي اإلسالم
جييء املقتول بالقاتل يـوم «: ملسو هيلع هللا ىلص ليعلمنا قول رسول اهللا —وإن عمر 

يا رب سـل : ً دما، فيقول تشخب، وأوداجهة، ناصيته ورأسه بيدهالقيام
 .[»هذا فيم قتلني؟ حتى يدنيه من العرش

                                                       
 ).٢٨٨٨(، ومسلم )٣١( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).٣٧٠٠( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

عرقـان : جـانالود: ما أحاط بالعنق من العروق التـي يقطعهـا الـذابح، واحـدها ودج، وقيـل) ٣(
 .»النهاية«. غليظان عن جانبي ثغرة النحر

ما خيرج من حتت يد احلالب عند كل غمزة وعرصة لرضع : السيالن، وأصل الشخب: الشخب) ٤(
 .»النهاية«. الشاة

 )]٨٠٣١ (»صحيح اجلامع«[، )٤٠٠٥(، والنسائي )٣٠٢٩(أخرجه الرتمذي : صحيح) ٥(

 .-حفظه اهللا-للشيخ حسني بن عودة العوايشة ) ٩٣-٧٧ص (»الفتن وسبيل النجاة منها«) ٦(





 

 ١٨٩ عالفصل الراب

 
املسلمني من فتنـة املظـاهرات ال خيفى عىل كل مسلم ما ابتليت به بالد 

َّواالعتصامات واخلروج عـىل والة األمـر املـسلمني، ومـا جـر ذلـك عـىل 
املسلمني مـن ويـالت ودمـار وهـالك، كالقتـل وغيـاب األمـن والـرسقة 

 .واالغتصاب ودمار االقتصاد، وغريها مما ال خيفى عىل عاقل
 فام النجاة من هذه الفتن؟

 :النجاة من هذه الفتن تكون بـ

 
ُاإلصالح نقيض اإلفساد، والصالح نقيض الفـساد، والـصالح نقـيض  ُ ُُ ُ ُِ ِ

ِالفاسد، واملصلح نقيض املفسد، واهللا  ُِ َ يعلم املفسد من املـصلح، -عز وجل-ُ ُ
ــاىل ــال تع ــصالح؛ ق ــن ال ــد م 2 3 4 5 6 7: َوالفاس

 .]يونس[ Ù Ø × Ö: ، وقال تعاىل]٢٢٠:البقرة[
عـز -ّولذلك عندما ادعى املنـافقون أهنـم مـن املـصلحني كـذهبم اهللا 

i h g f e d c b a :  وفضحهم، قال تعـاىل-وجل

l k j t s r q p o n m]البقرة[. 



 

 ١٩٠ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

َ حيب املصلحني وال حيب املفسدين، وحيب اإلصـالح -عز وجل-اهللا  ُ ُّ ُُ َ
 .ُوال حيب الفساد

ـــاىل ـــال تع Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í: ق
 .]القصص[

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ : وقــال تعــاىل

È Ç Æ Å Ä]القصص[. 

 .]البقرة[: وقال تعاىل

 .]املائدة[ë ê é è ç: وقال تعاىل
َ ينجي املصلحني وهيلك املفسدين، قال تعاىل-عز وجل-واهللا  ُُ َ :

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´
 Ä Ã Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å
Ð Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ]هود[. 

 
ُ فرعون كان من املفسدين يف األرض فأهلكه اهللا ومن معه، قال تعاىل-١ َ َ :

¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ © ¨ § ¦ 

´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª]القصص[. 



 

 ١٩١ عالفصل الراب

p : ، قال تعاىل-عز وجل- ُفانظروا كيف أهلكه اهللا 

 z y x w v u t s r q
 .]القصص[}
x w v : رض فأهلكه اهللا تعاىل قارون كان من املفسدين يف األ-٢

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨  º

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

Ø  0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 .]القصص[?
k j i h g : -عـز وجـل-فانظروا كيف أهلكه اهللا 

x w v u t s r q p o n m l]القصص[. 
َ قوم عاد وثمود، أفسدوا يف األرض فأهلكهم اهللا، قال تعاىل-٣ ٍ : 5 4

: 9 8 7 6 > = < ; E D C B A @ ? 
K J I H G F O N M L  S R Q P

T X W V U ^ ] \ [ Z Y  ` _
b a]الفجر[. 



 

 ١٩٢ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

َ أن نتعظ هبـالك -عز وجل-ُوالعاقل من اتعظ بغريه؛ ولذلك أمرنا اهللا 
، وقال ]النمل[) ( * + , -: املفسدين؛ قال تعاىل

 .]افاألعر[¢ £ ¤ ¥ ¦ §: تعاىل
ّومن رمحـة اهللا بعبـاده أن أمـرهم باإلصـالح وحـذرهم وهنـاهم عـن  ِ

 .الفساد
 .]األعراف[z y } | { ~: قال تعاىل
 .]األعراف[£ ¤ ¥ ¦ § ¨: وقال تعاىل
 .]١:األنفال[* + , - . /: وقال تعاىل
ُاحلجرات[¬ ® ¯ ° ± ² ³: وقال تعاىل ُ:١٠[. 

ُومن رمحته سبحانه بعباده أرسل رسله لإلصالح وحيذرون الناس مـن  َ َ
 .اإلفساد

Z Y X W :  يقول لقومه¢فهذا شعيب 

 [ d c b a ` _ ^ ] \
k j i h g f e]األعراف[. 

» ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² : ًويقول هلم أيضا

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç]هود[. 



 

 ١٩٣ عالفصل الراب

z y x w v :  يقـول ألخيـه هـارون¢وهذا موسـى 

 .]األعراف[} | { ~
َفرسل اهللا مجيعا ومن سلك سـبيلهم يـصلحون ويـأمرون باإلصـالح،  ً ُ

ِوحيذرون الناس من الفساد واإلفساد ِ َ. 
ُاك من الناس يف كل زمان ومكان، ال أقولوهن إهنم يصطادون يف املاء : َ
 فيخـدعون النـاس ،إهنم يعكرون املـاء ليـصطادوا فيـه: ُوإنام أقول! العكر

 أخربنـا يف -عز وجـل- واهللا ! ويف احلقيقة هم املفسدون!!بأهنم مصلحون
 .كتابه عن هؤالء لنكون منهم عىل حذر

 O N M L K J I H P: قال تعاىل

R Q  ^ ] \ [ Z Y X W V U T S
` _ l k j i h g f e d c b a 

t s r q p o n m]البقرة[. 

: وقال تعاىل

 .]البقرة[



 

 ١٩٤ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

َ، أقول للمسلمني»الدين النصيحة«: ملسو هيلع هللا ىلصًوانطالقا من قوله   يف كل مكان ُ
ًحكاما وحمكومني َّ ٌاإلصالح أنواع، واإلفساد أيضا أنواع: ُ ُ ٌ ًُ. 

ٌفالدعوة إىل اإليـامن إصـالح يف األرض، الـدعوة إىل الكفـر إفـساد يف  ٌ
 .األرض

ٌوالدعوة إىل التوحيد إصالح يف األرض، والدعوة إىل الرشك إفـساد يف  ٌ ُ
 .األرض

ٌوالدعوة إىل السنة إصـالح يف األرض، و ِ ٌالـدعوة إىل البدعـة إفـساد يف ُ ُ
 .األرض

ٌوالدعوة إىل االحتاد واالعتصام إصالح يف األرض ُ. 
ٌوالدعوة إىل الفرقة واالختالف إفساد يف األرض ُ. 
ٌواملحافظة عىل أرواح اآلمنني إصالح يف األرض ُ. 

ٌوقتل األبرياء والتفجري واإلرهاب إفساد يف األرض ُ ُ. 
 .ٌد إصالح يف األرضُواملحافظة عىل األمن يف البال

ٌوالعبث بأمن البالد إفساد يف األرض ُ. 
 .واألمر باملعروف والنهي عن املنكر إصالح يف األرض
 .واألمر باملنكر والنهي عن املعروف إفساد يف األرض



 

 ١٩٥ عالفصل الراب

ٌوالطاعات واألعامل الصاحلة إصالح يف األرض ُ ُ. 
ٌواملعايص والذنوب إفساد يف األرض ُ. 

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð × :  يقـول-عز وجـل-واهللا 

Ø]٤١:الروم[. 
ِإن الفساد ظهر يف األرض بام كسبت أيدي والة األمر فقـط، : فمن قال َ

إن الفساد ظهر بام كـسبت أيـدي الرعيـة فقـط، : فقد جار وظلم، ومن قال
ُفقد جار وظلم أيضا، فالفساد إذا ظهـر يف األرض فيكـون بـس بب احلـاكم ًُ

ُواملحكــوم، الراعــي والرعيــة، والواجــب عــىل اجلميــع أن يتوبــوا إىل اهللا، 
 .الراعي يتقي اهللا يف رعيته، والرعية تتقي اهللا يف راعيها

فهــا هــو املطــر إذا تــأخر يف نزولــه عــىل النــاس فهــو بــسبب املعــايص 
ٍوالذنوب، فال جيوز ألحد أن يقول إن املطر تأخر بسبب فساد الراعـي، و ال ُ

ُجيوز أيضا أن يقول إن املطر تأخر بـسبب فـساد الرعيـة وإنـام يتـأخر املطـر  ً ُ
 بـاإليامن -عـز وجـل-ًبسبب الفساد من اجلميع، فإذا رجعوا مجيعا إىل اهللا 

ُالصادق والعمل الصالح والتوبة النصوح نزلت عليهم الربكات من السامء 
 .ٍواألرض، وعاشوا يف أمن وأمان

ـــاىل ـــال تع  % & ' ) ( * ! " # $: ق

 .]األعراف[+ , - . / 0 1 2 3



 

 ١٩٦ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

ُوقطيعة الرحم، وعقوق الوالدين مـن اإلفـساد يف األرض، وإصـالح  ُ ُ
 .ذات البني من اإلصالح يف األرض

بـني  سيكون عن إصالح ذات ال-إن شاء اهللا تعاىل-وكالمنا يف هذا اليوم 
ِألن فساد ذات البني هي احلالقة، ال أقول ُحتلق الشعر وإنام حتلق الدين: َ ُ. 

ًوالــذين يــصحلون يف األرض عامــة، ويــصلحون ذات البــني خاصــة  َ ًَ ُ
 : يف سنته بام ييلملسو هيلع هللا ىلصيبرشهم رهبم يف كتابه، ورسوهلم 

! " # $ : ُ أهيا املصلح أبرش باألجر العظيم عند اهللا قال تعاىلً:أوال

' & % 0 / . - , + * ) ( 

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 .]النساء[=
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì  :وقــال تعــاىل

Ö Õ]األعراف[. 
i  :ة اهللا يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىلأبرش برمح!  أهيا املصلح:ًثانيا

 u t s r q p o n m l k j
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v
 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §

¹ ¸ ¶ µ]ُاحلجرات ُ[. 



 

 ١٩٧ عالفصل الراب

ُّأبرش فإن إصالح ذات البني جتارة رابحة حيبها اهللا!ُ أهيا املصلح:ًثالثا ُ ٌ ٌّ ِ  
 .-عز وجل-

 .بىل:  قال»؟ٍأال أدلك عىل جتارة«:  أليب أيوبملسو هيلع هللا ىلصقال 
ّصل بني الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا«: قال ِ«. 

أال أدلـك عـىل ! يـا أبـا أيـوب«: ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسول اهللا : وقال أبو أيوب
 .»صلح بني الناس إذا تباغضوا وتفاسدواُصدقة حيبها اهللا ورسوله؟ ت

َأال أدلك عىل صدقة حيب اهللا موضعها«: ملسو هيلع هللا ىلصيف رواية قال و ُ ُِ  .»؟ٍُ
 !بىل بأيب أنت وأمي: قلت: قال
ِتصلح بني الناس؛ فإهنا صدقة حيب اهللا موضعها«: قال ُ ُ ّ«. 

ِأبرش فإن إصالح ذات البني أفضل من نوافل العبادات!  أهيا املصلح:ًرابعا ِ ُ. 
 .»؟ُأال أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة«: ملسو هيلع هللا ىلصقال 
 .بىل: قالوا

                                                       
 »صـحيح الرتغيـب والرتهيـب«[، )٢٠٦٠) (كـشف األسـتار( أخرجـه البـزار :حسن لغـريه) ١(

)٢٨١٨.[( 

صـحيح «[، )٢٣٢(، وعبـد بـن محيـد )٤/١٣٨ (»الكبـري« أخرجـه الطـرباين يف :حسن لغريه) ٢(
 )].٢٨٢٠ (»الرتغيب والرتهيب

ــب«صــبهاين يف  أخرجــه األ:حــسن لغــريه) ٣( ــب والرتهي ــب «[، )١٨٠ (»الرتغي صــحيح الرتغي
 )].٢٨٢٠ (»والرتهيب



 

 ١٩٨ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

ُإصالح ذات البني؛ فإن فـساد ذات البـني هـي احلالقـة«: قال ، ال أقـول ِ
 .»حتلق الشعر ولكن حتلق الدين

 .أبرش فإن إصالح ذات البني من أفضل األعامل! ُ أهيا املصلح:ًخامسا
َما عمل يشء أفضل من الصالة، وصالح ذات البني«: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ُِ َِ ٍ وخلـق ،ٌَ ُ

 .»ٍجائز بني املسلمني
 . أبرش فإن إصالح ذات البني من أفضل الصدقات!  أهيا املصلح:ًسادسا

َّمن النـاس عليـه صـدقة كـل يـوم تطلـع فيـه  كل سالمى«: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ٌ
ْ، يعدل بني االثنُالشمس  .« صدقةْنيُ

ًدائام من املصلحني وال تكن من املفسدين، وكن دائـام ! فكن أهيا املسلم ً
ًمفتاحا للخري مغالقا للرش وال تكن مفتاحا للرش مغالقا للخري ً ً ً. 

 وإن مـن ، مغاليق للرش،ًإن من الناس ناسا مفاتيح للخري«: ملسو هيلع هللا ىلصكام قال 
 مغاليق للخري، فطوبى ملن جعل اهللا مفاتيح اخلـري ،ًالناس ناسا مفاتيح للرش

 .»عىل يديه، وويل ملن جعل اهللا مفاتيح الرش عىل يديه
                                                       

، )١١٠٨٨( »الـشعب«، والبيهقـي يف )٤٩١٩(، وبو داود )٢٥٠٩( أخرجه الرتمذي :صحيح) ١(
 )].٢٨١٤ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )٦/٤٤٤(وأمحد 

 .كل مفصل: ، أي»كل سالمى«) ٢(

 ).١٠٠٩(، ومسلم )٢٩٨٩( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(

 .يصلح بينهام:  أي»ُيعدل بني اثنني«) ٤(

 »الـسنة«، وابن أيب عاصـم يف )٦٩٨ (»الشعب«، والبيهقي يف )٢٣٧( أخرجه ابن ماجه :حسن) ٥(
 )].٢٢٢٣ (»صحيح اجلامع«[، )٢٩٧(



 

 ١٩٩ عالفصل الراب

نسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن جيعلني وإياكم من املصلحني، 
ُوجيعلني وإياكم مفاتيح خري مغاليق رش، إنه ويل ذلك والقادر   .عليهُّ

 

Ê É È Ç Æ Å Ä : ¢قال تعاىل عىل لـسان شـعيب 

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë]هود[. 

ٌوالصلح القائم عىل الـرشع كلـه خـري، قـال تعـاىل ُ ُُّ ُ ُ :3 2 1
 .]١٢٨:النساء[

ُوإصالح ذات البني من أجل القربات وأفضل الطاعات، وذلـك ألنـه  ُِ ِِ ُ ُ ِّ
ُيعمل عىل املحبة واملودة واالحتاد واالجتامع وهـذا ال حيبـه الـشيطان، فـإن  ُ ُّ ُ ِ ِ ِ ِ ُ

ًشياطني اإلنس واجلن يعملون ليال وهنارا عـىل التفريـق بـني األحبـة ً ِّ مـن : ِ
 .زوجني أو صديقني أو جارين أو أخوين

ُإن الشيطان قد أيـس أن يعبـده املـصلون يف جزيـرة العـرب «: ملسو هيلع هللا ىلصقال 
 .»ولكن يف التحريش بينهم

َخيـار عبـاد اهللا الـذين إذا رؤوا ذكـر اهللا«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ُ ُِ ِ ورشار عبـاد اهللا،ُِ ُ، 
َاملشاؤون بالنميمية املفرقون بني األحبة، الباغون للرب  .»ِء العيبآُ

                                                       
 ).٢٨١٢( أخرجه مسلم :صحيح) ١(



 

 ٢٠٠ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

 .»املفسدون بني األحبة«: ويف رواية
 كيف ال؟

1 2 3 4 5 6 7 :  يقــول-عــز وجــل-واهللا 

 .]املائدة[8
ُواإلنسان منايف هذه الدنيا ليس معصوما، فإذا وقعت الفرقة والبغضاء  ُ ً ُ
ِوالشحناء بني الرجل وزوجته، أبو بـني الرجـل وجـاره، أو بـني الـصديق  ِِ ِ ُ

 .ُوصديقه، أبو بني احلبيب وحبيبه، جاء الرشع
َحيث كال من املتخاصمني أن يبادر بالصلح ليفوز باألجر العظـيم قـال  ً ُ

ٍل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالث ليالال حي«: ملسو هيلع هللا ىلص ِ يلتقيان، فيعـرض هـذا، : ٍ
 .»ويعرض هذا وخريمها الذي يبدأ بالسالم

    يف كـل مخـيس واثنـني-أعامل العباد: أي- تعرض األعامل«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
ًلكل امرئ ال يرشك باهللا شـيئا، إال عز وجل  فيغفر اهللا -عىل اهللا تعاىل: أي- ُ ٍ

 ،اركـوا هـذين حتـى يـصطلحا: ًامرءا كانت بينه وبني أخيه شحناء فيقـال
 .»اركوا هذين حتى يصطلحا

                                                       
ــشعب«، والبيهقــي يف )٦/٤٥٩( أخرجــه أمحــد :حــسن لغــريه) ١( ، والطــرباين يف )١١١٠٨ (»ال

 )].٢٨٢٥، ٢٨٢٤ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )٢٤/١٦٧ (»الكبري«

 .واللفظ له) ٢٥٦٠(، ومسلم )٦٢٣٧( رواه البخاري :صحيح) ٢(

 ).٢٥٦٥( رواه مسلم :صحيح) ٣(



 

 ٢٠١ عالفصل الراب

ُفإن ركب كل من املتخاصمني رأسـه واتبـع هـواه، واتـسعت الفجـوة  ُ ُ ٌَّ ِ َ
ِ اخلصام واستفحل الرش، جاء الرشع يأمر املسلمني بالتـدخل بينهام، واشتد ُ ُُ ُّ َ
 .للصلح بينهام
 .]١:األنفال[* + , - . /: قال تعاىل
ُاحلجرات[¬ ® ¯ ° ± ² ³: وقال تعاىل ُ:١٠[. 

Q P O N : وجني املتخاصمنيوقال تعاىل يف حق الز

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R
e d c b a `]النساء[. 

َّ عىل إصالح ذات البني أن رخص للمـصلحني يف ملسو هيلع هللا ىلصوبلغ من حرصه 
ِالكذب للوصول إىل اإلصالح ِ. 

ُليس الكذاب الذي«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ً يصلح بني الناس، فينمي خريا أو يقول ّ ُ ُ
 .»ًخريا

َ يذهب بنفسه ليصلح بني املتخاصمنيملسو هيلع هللا ىلصوكان  ُ. 
 أن أهل قبـاء اقتتلـوا حتـى ترامـوا باحلجـارة —عن سهل بن سعد 

 .»ُبنا نصلح بينهماذهبوا «:  بذلك فقالملسو هيلع هللا ىلصُفأخرب رسول اهللا 
                                                       

 ).٢٦٠٥(، ومسلم )٢٦٩٢( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).٢٦٩٣( رواه البخاري :صحيح) ٢(



 

 ٢٠٢ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

ُ أنه تقاىض ابن أيب حدرد دينا كان لـه عليـه، —وعن كعب بن مالك  ً ٍ
 . يف املسجدملسو هيلع هللا ىلصيف عهد رسول اهللا 

ُفارتفعت أصواهتام ِ وهـو يف بيتـه، فخـرج ملسو هيلع هللا ىلصحتى سمعها رسول اهللا . ُ
 بن مالك،  حجرته ونادى كعب َ حتى كشف سجفملسو هيلع هللا ىلصإليهام رسول اهللا 

 .»!يا كعب«: فقال
َّفأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك! َيا رسول اهللا! لبيك: فقال ِ َ. 

 !ُقد فعلت، يا رسول اهللا: ُقال كعب
 .»قم فاقضه«: ملسو هيلع هللا ىلصُقال رسول اهللا 

َّ قـد حـث عـىل اإلصـالح بـني املتخاصـمني، -سبحانه-فإذا كان اهللا 
يصلح بني املتخاصـمني، فمـن  فكان يذهب بنفسه لملسو هيلع هللا ىلصه رسوله فيّورغب 

باب أوىل أن يكون اإلصالح بني الراعي والرعية، ألن يف ذلك حتقيق نعمـة 
 .عظيمة وهي األمن واألمان للبالد والعباد

 .من املصلحني وال تكونوا من املفسدين! فكونوا يا عباد اهللا

                                                       
َسجف() ١( ْ  .سرتها: أي) َ

 .واللفظ له) ١٥٥٨(، ومسلم )٤٧١( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(



 

 ٢٠٣ عالفصل الراب

 
ُ واألمـن ضـد ، بمعرفـة املـسلم لنعمـة األمـنوتكون النجاة من الفتن ُ

ُاخلوف، فإذا ذهب األمن من بلـد حـل مكانـه اخلـوف واحلـزن والرعـب  ُ ُ َُ ُ َّ ٍ
ُوالفوىض والنهب والسلب وترك العبادة، وغري ذلك من الباليا ِ ُ ُ ُ. 

ِويف ظــل األمــن يــأمن النــاس عــىل أنفــسهم وأمــواهلم وأعراضــهم،  ِ ِِ ُ ُ ِ
 .ِويتمكنون من عبادة رهبم

 .]ِاحلجر[: ال تعاىلق

ــــاىل ــــال تع Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É: وق
 .]١٩٦:البقرة[

 .إذا متكنتم من أداء املناسك: أي) إذا أمنتم(

! " # $ % & ' : وقال تعاىل
) (  - , + * 4 3 2 1 0 / .

 .]البقرة[5 6 7 8 9 :
 :ُففي هاتني اآليتني عدة فوائد

 .أمهية الصالة واألمر بأدائها يف وقتها عىل أي وجه: منها
نعمة األمن حيث تؤدى العبادة بوجوده يف أكمل صورة كام أمر : ومنها
 .اهللا تعاىل



 

 ٢٠٤ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

َأن األمن نعمة تستحق شكر اهللا وكثرة ذكره إذا وجدت؛ لقولـه : ومنها
ٌ؛ فـذكر اهللا محـد وثنـاء لـه ]٢٣٩:البقرة[0 1 2 3 : تعاىل ُ

 .ٍعىل األمن من نعموعليه، وكل ذلك ملا يرتتب 
ٌاألمن منة إهلية ومنحة ربانية وعطية من اهللا  ٌ ٌ ٌ ٌ َّ ِ ُّ يمن بـه عـىل -جل وعال-ُ َُ

ُمن يشاء ومتى شاء سبحانه، ألن األمـر أمـره واخللـق خلقـه  ُ
 .]١٢٣:هود[g f e d، ]األنفال[

ُولذلك سأل ابراهيم  ُ ربه نعمة األمن لذريته قبل أن يسأله الرزق ¢َ ُِ
 .هلم

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç : قال تعاىل يف سـورة البقـرة
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð]١٢٦:البقرة[. 

 9 3 4 5 6 7 8: وقال تعاىل يف سورة إبراهيم
_ ` : إىل أن قال: ; > = < ? @

 k j i h g f e d c b a
m l]إبراهيم[. 

ً وجعل مكـة حرمـا ¢ دعوة إبراهيم -عز وجل-وقد استجاب اهللا 
 P O N M L V U T S R Q: ًآمنا، فقال تعـاىل

\ [ Z Y X W]العنكبوت[. 



 

 ٢٠٥ عالفصل الراب

: فقال تعاىل. ٍوامتن اهللاُ عىل قريش بنعمة األمن وأمرهم أن يشكروه عليها
 + * ) ( ' & % $ # " !

 .]قريش[, - . / 0 1 2 3 4 5
فلم يشكروه عىل هـذه النعمـة العظيمـة وكفـروا بـاهللا، ومل يـستجيبوا 

w v u t s r q p o n : ، قال تعـاىلملسو هيلع هللا ىلصِلرسوله 
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x

 .]القصص[§ ¨ ©
ِنعمة األمن وعصوا رهبم حرمهم نعمه عامة ونعمة األمن فلام كفروا ب ًِ ُ
2 3 4 5 6 7 8 9 : ًخاصة، قال تعاىل

 E D C B A @ ? > = < ; :
J I H G F]النحل[. 

ُنعمة األمن نعمة عظيمة جـدا ال يعـرف قـدرها إال مـن  ً ٌ ٌ ُحرمهـا وقـد ُِ
ِجاءت األدلة الكثرية يف الكتاب والسنة تدل عىل نعمة األمن ُِّ ِ ُ ُ. 

 
َ امتن اهللا عىل عباده بنعمة األمن يف غزوة أحد حيث ذكرهم بتلك -١ َّ َ ُ ِ

النعمة يف ذلك املوطن الصعب الذي احتاجوا فيه للراحة والطمأنينة، 
 & ' ) ( * ! " # $ %: قال تعاىل

 .]١٥٤:آل عمران[+



 

 ٢٠٦ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

ُ باألمن وذهاب اخلوف عندما أمره أن يلقي ¢ وامتن اهللاُ عىل موسى -٢ ُ ِ ِ ِ
Y X W V U T S R : ًعصاه، فقال تعاىل خماطبا موسى

 g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z
h]القصص[. 

:  وامتن اهللا تعاىل عىل قوم سبأ أو مملكة سبأ وأهلها بعديد من النعم منها-٣
أمن الطريق بني القرى واألماكن، مع وضوح الطريق برؤية القرى، 

Z Y X W V U T ] \ : قال تعاىل

f e d c b a ` _ ^ ]]سبأ[. 
ٍ ولقد من اهللا تعاىل عىل نبيه حممد -٤ َّ  بنعمة دخول املسجد احلرام وهو ملسو هيلع هللا ىلصَ

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § : ٌآمن مع أصحابه، فقال تعاىل

¯ ® ¬ « ª © ¨]٢٧:الفتح[. 

 
ًمن أصبح منكم آمنا يف رسبه، معاىف يف جـسده«: ملسو هيلع هللا ىلص قال -١ ُ ًُ ُ، عنـده قـوت َ ُ

 .»يومه؛ فكأنام حيزت له الدنيا بحذافريها
                                                       

، والطـرباين يف )٦٧٠(، وابـن حبـان )٤١٤١(، وابن ماجـه )٢٣٤٦( أخرجه الرتمذي :حسن) ١(
 »اآلحـاد واملثـاين«، وابن أيب عاصم يف )٣٠٠ (»األدب املفرد«، والبخاري يف )١٨٢٨(األوسط 

 )].٢٣١٨ (»السلسلة الصحيحة«[، )٢١٢٦(



 

 ٢٠٧ عالفصل الراب

هذا احلديث فإنه يدل عـىل أن مـن حـاز عـىل ثالثـة ! فتأمل يا عبد اهللا
 :الدنيا بأرسهاأشياء فكأنه ملك 

 . األمن يف النفس واملال واألهل والعيالً:أوال
 . الصحة والعافية يف اجلسد:ًثانيا
 . توفر قوت اليوم:ًثالثا

 بنعمة األمن؛ ألنـه ال لـذة وال متتـع بنعمـة العافيـة ملسو هيلع هللا ىلصًفأوال بدأ النبي 
 .والطعام إال بوجود نعمة األمن واألمان

َاملسلم من سلم املسل«: ملسو هيلع هللا ىلص وقال -٢  .»َمون من لسانه ويدهَِ
ًمن مل يؤذ مسلام بقول : ؛ معناه»من سلم املسلمون من لسانه ويده«: قوله

َّوال فعل، وخص اليد بالذكر؛ ألن معظم األفعال هبا َ. 
م من سلم الناس من أذاه، بيده أبـو بقولـه، وال إذن املسلم الكامل اإلسال

شك أن أذية الناس بالقتل، والتفجري، واحتجازهم كرهائن، وقتـل أطفـاهلم، 
 .فتأمل أهيا املسلم. وتلف أمواهلم، كل ذلك داخل حتت هذا احلديث

 .»من محل علينا السالح فليس منا«: ملسو هيلع هللا ىلص وقال -٣
                                                       

 ).٤١(، ومسلم )١٠( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).١/٢/٢٠١ (»رشح مسلم للنووي«) ٢(

 ).٩٨(، ومسلم )٦٨٧٤( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(



 

 ٢٠٨ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

َّمن سل علينا السيف فليس منا«: ويف لفظ َ«. 
َّفعىل من سولت له نفسه أو حرضه غـريه عـىل قتـل املـسلمني يف عقـر  َّ
ًدارهم أن يتمعن يف هذا احلديث مليا؛ ألن معناه عميق جدا وخطـري؛ فهـو  ً ّ َّ

ّيشكل هتديدا لكل من سولت له نفـسه بقتـل املـ سلمني سـواء بالـسيف أو ً
 .التفجري أو االغتيال

أهنم كانوا : ملسو هيلع هللا ىلصحدثنا أصحاب حممد :  وعن عبد الرمحن بن أيب ليىل قال-٤
، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إىل حبـل معـه ملسو هيلع هللا ىلصيسريون مع النبي 
 .فأخذه، ففزع

ًال حيل ملسلم أن يروع مسلام«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا  َ ِّ«. 
ِ نفي احلل هنا غاية يف الزجر عن الرتويع والفـزع، ودعـوة لرفـع :قلت

ًالروع واخلوف عن الناس، فال ينبغي للمسلم أن يفزع أو يروع مسلام ولـو  ِّ ِ َّ
ًبأخذ أبسط األشياء عنه كاحلبل مثال، فكيف بالتفجري، واإلرهاب، وسلب 

 ! أو عياله؟حياته منه، أو أطرافه أو ماله أو بيته
ُاألمن يف املجتمع نعمة عظيمة تطلـب مـن اهللا وحـده، ومـن رمحـة اهللا  ُُ ٌ ٌ
ًبعباده أن جعل لألمن أسبابا من جاء هبا حتصل عىل األمـن، وجعـل أيـضا  ًَ َِ ِ

َأسبابا لذهاب األمن فمن فعلها حرم نعمة األمن ِ ُ ً. 
                                                       

 ).٩٩( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

، )١٥٢١ (»كـشف األسـتار«، والبـزار )٥/٣٦٢(، وأمحد )٥٠٠٤( أخرجه أبو داود :صحيح) ٢(
 )].٢٨٠٥ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )١٦٧٣ (»ألوسط«والطرباين يف 



 

 ٢٠٩ عالفصل الراب

ًوها أنا أضع أمام املسلمني يف كـل مكـان حكامـا وحمكـومني أسـبا ٍ َب ُ
 .األمن ليهلك من هلك عن بينة وحييي من حي عن بينة


 

ُاإليامن الصادق والعمل الصالح من أهـم األسـباب التـي حيـصل هبـا  ُِ ُ
ُاألمن واألمان يف بالد املسلمني ُ. 
ٌوالرشك واملعايص سبب ٍ من أسباب غيـاب األمـن يف كثـري مـن بـالد ُ ِ

 .املسلمني

> = < ? @ D C B A : قال تعاىل
 P O N M L K J I H G F E
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d c b a `]النور[. 

! "  Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô: قال تعاىلو
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 .]األنعام[

 .ُل األمن واألمانوإذا انتفى اخلوف واحلزن بسبب اإليامن حص



 

 ٢١٠ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

َفاإليامن واألمن مرتابطان إذا وجـد هـذا وجـد ذاك، كـام أن الـسالمة  ِ ُ ُ ُ
ُمرتبطة باإلسالم، يظهر ذلك مـن قولـه  ُاللهـم أهلـه «: َ إذا رأى اهلـاللملسو هيلع هللا ىلصٌ ِ

 . »علينا باليمن واإليامن والسالمة واإلسالم ريب وربك اهللا
َفاألمن لزيم اإليامن وقرينه، والسالمة لزيمـة اإلسـالم وقرينتـه، فمـن 
طلب األمن والسالمة فعليه باإليامن واإلسالم، وهلذا يريب اإليامن أهله عىل 

 .ما حيقق أمنهم
ِاملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملـؤمن مـن أمنـه «: ملسو هيلع هللا ىلصقال  َِ َ

 .»عىل دمائهم وأمواهلمالناس 
ُفمن هذا احلديث نعلم أن حتقيق أهل اإليامن وأهـل اإلسـالم لإليـامن 

 هو الـذي -عىل صورته الصحيحة بقواعده وضوابطه الرشعية-واإلسالم 
 . وهو الذي جيلب هلم السالمةحيقق هلم األمن،


 

ــــاىل ــــال تع . / 0 1 2 3 4 5 6 7 : ق

 .]٦٦:املائدة[8 9 : ; > = <
                                                       

ــدارمي )٤/٣١٧(، واحلــاكم )١/١٦٢(، وأمحــد )٣٤٥١( أخرجــه الرتمــذي :صــحيح) ١( ، وال
 )].١٨١٦ (»الصحيحة«[ ، )١٧٣٠(

، وابــن حبــان )٢/٣٧٩(، وأمحــد )٤٩٩٥(، والنــسائي )٢٦٢٧(أخرجــه الرتمــذي : صــحيح) ٢(
 ].)٦٧١٠ (»صحيح اجلامع«[، )١/٥٤(، واحلاكم )١٨٠(



 

 ٢١١ عالفصل الراب

ــاىل ــال تع c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y  :وق
h g f e dــــــه ¤ ¥ ¦ § ¨ : إىل قول
¬ « ª ©]البقرة[. 

ُاألمــن واألمــان واحليــاة الــسعيدة والربكــة يف ظــل رشيعــة اإلســالم  ُُ ُ ُ
اء حلفـظ الـدين والـنفس واملـال والعقـل ُفاإلسالم دين األمن واألمان، ج

والعرض، وهـي الـرضورات اخلمـس التـي جـاءت األديـان حتفظهـا ويف 
 .مقدمتها اإلسالم

ّفحفاظا عـىل الـدين رشع اهللا حـد الـردة، فقـال  مـن بـدل دينـه «: ملسو هيلع هللا ىلصً
 .»فاقتلوه

ّوحفاظا عىل النفس رشع اهللا حد القتـل،  ً £ ¢ ¡ � ~

 .]٤٥:املائدة[¤
َّوحفاظا عىل املال رشع اهللا حد الرسقة، قال تعاىل ً :

 .]املائدة[
َّوحفاظا عىل العقل رشع اهللا حد اخلمر، فقـال  مـن رشب اخلمـر «: ملسو هيلع هللا ىلصً

، فإن عاد الثالثة فاجلدوه، فإن عاد الرابعة نية فاجلدوهفاجلدوه، فإن عاد الثا
 .»فاقتلوه

                                                       
 ).٦٩٢٢( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

ــحيح) ٢( ــو داود :ص ــه أب ــذي )٤٤٨٤( أخرج ــسائي )١٤٤٤(، والرتم ــد )٥٦٦١(، والن ، وأمح
 )].٦٣٠٩ (»صحيح اجلامع«[، )٤/٤١٢(، واحلاكم )٤٤٢٨(، وابن حبان )٢/٢١٤(



 

 ٢١٢ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

َّوحفاظا عىل العرض رشع اهللا حـد الزنـى، قـال تعـاىل ً : , +
 .]٢:النور[- . / 0 1 2
 .جم حتى املوتوالزاين املحصن ير

ُففي ظل رشيعة اهللا يكون األمن واألمان يف البالد، وإذا مل تطبق حدود  ُ ِّ
ُاهللا غاب األمن واألمان عن املجتمعات ُ. 

 
ُإذا أعطى النـاس حـق اهللا علـيهم بـأن عبـدوه وحـده ال رشيـك لـه،  ُ

 حـق اآلخـر سـاد األمـن ٍ، وأعطى كـل واحـد مـنهمملسو هيلع هللا ىلصوأطاعوا رسوله 
 .ُواألمان يف املجتمع

ومن أعظم احلقوق التي توفر األمن واألمان يف املجتمـع حـق الراعـي 
ُوالرعية، فام من رعية إال وال بد أن يكون هلا راع، وقد جعل الرشع للرعيـة  ٍ َّ ٍ
ٌحقوقا عىل الراعي، وجعل للراعي حقوقا عىل رعيتـه، فـإذا أدى كـل مـن  ً ً

 .ُ هذه احلقوق ساد األمن يف البالدالرعية والراعي

 
 :من حق الرعية عىل الراعي

ِّ أن حيكمهم بالعدل واحلق وال يظلمهم ويكون ذلك يف ظل رشيعـة اهللا -١
ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³: استجابة لقولـه تعـاىل



 

 ٢١٣ عالفصل الراب

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É : ولقوله تعـاىل، ]٤٩:املائـدة[
Õ Ô Ó Ò Ñ]٢٦:ص[. 

ٍما من أمري ييل أمور املـسلمني «: ملسو هيلع هللا ىلصً أن ينصح هلم دائام وال يغشهم، قال -٢
 .»يدخل معهم اجلنة إال مل ُثم ال جيهد هلم وينصح

ُة، يموت يـوم يمـوت اهللا رعيٍما من عبد يسرتعيه«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  َُ ٌ وهـو غـاش ً
 .»َّلرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة

َّ أن يرفق هبم وال يشق عليهم، قال -٣ َُ َمن ويل مـن أمـر أمتـي ! اللهم«: ملسو هيلع هللا ىلصَ
ُ فشق عليهم، فاشقق عليهًشيئا ً، ومن ويل من أمر أمتي شيئا فرفق هبـم، َّ

 .»فارفق به
َ أن يتخذ بطانة صاحلة تأمره باملعروف، وتصدقه األخبـار عـىل رعيتـه، -٤ ُ ً ً

َما بعث اهللا من نبي، وال استخلف م«: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ٍّ  إال كانـت لـه ،ٍن خليفةَ
ُّ بطانة تأمره باملعروف وحتض:بطانتان ُ ُ ُ ُّ عليه، وبطانة تأمره بالرش وحتضه هٌ ِّ ٌ

 .» تعاىلاملعصوم من عصم اهللافعليه، 

                                                       
 ).١٤٢( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 .هواللفظ ل) ١٤٢(، ومسلم )٧١٥٠( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).١٨٢٨( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(

 ).٧١٩٨( أخرجه البخاري :صحيح) ٤(



 

 ٢١٤ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

 :أمورفعىل الراعي أن يؤدي هذه احلقوق لرعيته لثالثة 
ٍكلكـم راع «: ملسو هيلع هللا ىلص ألن اهللا سائله يوم القيامة عن رعيته قـال :األمر األول

 .»... عن رعيتهٍوكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راع ومسؤول
 .ُ ليسود األمن واألمان يف رعيته:األمر الثاين
ُألبواب التي يدخل منهـا اخلـوارج والتكفرييـون ليغلق ا:األمر الثالث َُ :

ًواحلزبيون فيألبون الرعية عـىل الراعـي، ويـدفعوهنم ظلـام وهبتانـا  ً ُ
ٍللخروج عليه ونزع يد الطاعة له، وهذا مـا يقـع يف كثـري مـن بـالد 

 . ]البقرة[H G F E D Cاملسلمني اليوم، 

 
: ً أن يسمعوا له ويطيعوا ما مل يأمرهم بمعصية اهللا، استجابة لقوله تعـاىل-١

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç]٥٩:النساء[. 
ُعىل املرء املسلم السمع والطاعة«: ملسو هيلع هللا ىلصولقوله  ُ َّ ، إال أن ّ فيام أحب وكـره،ِ

 .»ة فال سمع وال طاعةيُ أمر بمعصنُيؤمر بمعصية، فإ
، ومن من أطاعني فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عىص اهللا«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 .»د عصاينُيطع األمري فقد أطاعني، ومن يعص األمري فق
                                                       

 ).١٨٢٩(، ومسلم )٨٩٣( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 .واللفظ له) ١٨٣٩(، ومسلم )٧١٤٤( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).١٨٣٥(، ومسلم )٢٩٥٧( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(



 

 ٢١٥ عالفصل الراب

ٍ أن ال ينزعوا يدا من طاعة، وال خيرجوا عليه استجابة لقولـه -٢ مـن «: ملسو هيلع هللا ىلصً
 وال حجـة لـه، ومـن مـات ،لقي اهللا يوم القيامـة، ًخلع يدا من طاعة

 .»ً مات ميتة جاهلية، بيعةهوليس يف عنق
 أن تـسمع للراعـي إذا أمـرهم بمعـصية اهللا، ومـع ُال جيوز للرعية: أي

ًذلك ال ينزعوا يدا من طاعته يف املعروف، وال خيرجوا عليه بالسيف ليسود 
 .األمن واألمان

ٌإهنا ستكون بعدي أثرة وأمور «: ملسو هيلع هللا ىلصولقوله  ٌ  !»نكروهناتُ
ُكيف تأمر! يا رسول اهللا: قالوا   من أدرك منا ذلك؟ُ
 .»ُّتؤدون احلق الذي عليكم، وتسألون اهللا الذي لكم«: قال

ــي اهللا:  فقــالملسو هيلع هللا ىلصٌوســأل رجــل رســول اهللا  ــا نب ــت ! ي ــت إن قام   أرأي
  ُعلينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فـام تأمرنـا؟ فـأعرض عنـه، ثـم 

   بـن ثسأله فأعرض عنه، ثم سـأله يف الثانيـة أو يف الثالثـة فجذبـه األشـع
ِّاسمعوا وأطيعـوا؛ فـإنام علـيهم مـا محلـوا «: -ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا -قيس، وقال  ُ

 .»ُوعليكم ما محلتم
                                                       

 .ج عىل اإلمام وعدم االنقياد له يف غري معصيةخرج عنها باخلرو: أي) ًمن خلع يدا من طاعة() ١(

 ).١٨٥١( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(

 .واللفظ له) ١٨٤٣(، ومسلم )٣٦٠٣( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(

 ).١٨٤٦( أخرجه مسلم :صحيح) ٤(



 

 ٢١٦ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

   بـونكم، وتـصلون علـيهمخيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحي«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 ويـصلون علـيكم، ورشار أئمـتكم الـذين تبغـضوهنم - تدعون هلم:أي-

 .»ويبغضونكم، وتلعنوهنم ويلعنونكم
 .-أي بالسيف-أفال ننابذهم عند ذلك؟ ! يا رسول اهللا: قلنا: قالوا
أال مـن ويل  ،الصالة، ال ما أقاموا فيكم الـصالةال ما أقاموا فيكم «: قال

ًعليه وال فرآه يأيت شيئا من معصية اهللا، فليكره ما يأيت مـن معـصية اهللا، وال  ٍ
 .»ًينزعن يدا من طاعة

يـه وال  حلذيفـة عـن األئمـة الـذين ال هيتـدون هبدملسو هيلع هللا ىلصوملا ذكـر النبـي 
 إن أدركت ذلك؟! كيف أصنع يا رسول اهللا: قال حذيفة: يستنون بسنته

ُتـسمع وتطيـع لألمـري، وإن رضب ظهـرك«: ملسو هيلع هللا ىلصقال   ، وأخـذ مالـك،ُ
 .»فاسمع وأطع

 وسائل ً النصيحة له رسا، وال يذيعوا عيوبه يف جمالسهم وعىل املنابر ويف-٣
 .اإلعالم

هللا ولكتابـه «:  قـال؟ملـن:  قلنـا»الـدين النـصيحة«: ملسو هيلع هللا ىلصاستجابة لقوله 
 .»ئمة املسلمني وعامتهمَولرسوله وأل

                                                       
 ).١٨٥٥( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 ).١٨٤٧( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(

 ).٥٥( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(



 

 ٢١٧ عالفصل الراب

، ولكـن من أراد أن ينصح لذي سلطان، فال يبـده عالنيـة«: ملسو هيلع هللا ىلصولقوله 
 .»ّده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإال كان قد أدى الذي عليهيأخذ بي


 

¼ ½ ¾ ¿ Â Á À : ملسو هيلع هللا ىلصاستجابة لقوله تعاىل لرسوله 

Å Ä Ã]٣٥:األحقاف[. 
ُواهللا ليتمن هذا األمر، حتى يسري الراكب «:  خلباب بن األرتملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ّ َّ ُِ َ

ُ، ال خياف إال اهللا، والذئب عـىل غنمـه، ولكـنكم من صنعاء إىل حرضموت
 .»تستعجلون

ِا إىل أهل العلم قبل ُوإذا نزلت الفتن فيجب عىل الناس أن يرجعو
d c b a ` _ ^ ] \ [ Z : إذاعتها، قال تعاىل

 q p o n m l k j i h g f e
z y x w v u t s r]النساء[. 

إليـه مـا  فـشكونا —أتينا أنس بـن مالـك : وعن الزبري بن عدي قال
 .نلقى من احلجاج

                                                       
، )٣/٣٢٩(، واحلـاكم )٣/٤٠٣(، وأمحد )١٠٩٦ (»السنة«جه ابن أيب عاصم يف  أخر:صحيح) ١(

 )].٤٧٧ (»ظالل اجلنة«[، )٨/١٦٤ (»السنن«والبيهقي يف 

 ).٣٦١٢( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(



 

 ٢١٨ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

ٌّاصربوا، فإنه ال يأيت زمان إال والذي بعده رش(: فقال ُ َ  حتى تلقـوا ، منهٌ
 .)ملسو هيلع هللا ىلصربكم سمعته من نبيكم 

ٍقالوا لو وضع ظلم احلجاج يف كفة ووضع ظلم األمـة يف كفـة لـرجح  ُ ُ َ ُ
ُمع ذلك عندما اشتكى الناس ظلم احلجاج ألنس بن مالك ُظلم احلجاج، و

 أمرهم بالصرب ومل يأمرهم أن حيرقوا أنفسهم، ومل يأمرهم باخلروج إىل —
ٍالشوارع يف مظاهرات هيتفون فيها بسقوط احلجاج، ويكـرسون ويـدمرون 
ُوينهبون ويقتلون رجـال األمـن، مـا هـذه الفـوىض التـي حتـدث يف بـالد 

 .اللهم قد بلغت اللهم فاشهد! اإلسالم؟املسلمني يا أمة 
ُاألمن نعمة عظيمة ال يعرف قدرها اال مـن فقـدها، واملحـافظون عـىل  ٌ ُ
األمن يف بالد املسلمني أجرهم عند اهللا عظيم، ولكن مـن هـم املحـافظون 

 عىل األمن يف بالد املسلمني؟
 :املحافظون عىل األمن يف بالد املسلمني هم

ُ والدعاة املخلصون فهم يفقهون النـاس يف ديـنهم ُ العلامء الربانيون،-١
 عليه، فيـسود األمـن يف اويعرفوهنم بحق الراعي عليهم فال خيرجو

 .البالد
ُ احلاكم الذي بيده أمر البالد فهو يردع الظامل، ويأخذ للمظلوم حقـه -٢ ُ ُ

 .ّويرد احلقوق إىل أصحاهبا
                                                       

 ).٧٠٦٨( أخرجه البخاري :صحيح) ١(



 

 ٢١٩ عالفصل الراب

 .البالد الرعية إذا عرفت ما هلا وما عليها ساد األمن يف -٣
ُ رجال األمن بجميع طبقاهتم حيافظون عىل األمن، ويسهرون بالليل -٤

ِحفاظا عىل األرواح واألموال واألعراض وغريها ً. 
 : يف سنته بام ييلملسو هيلع هللا ىلصًهؤالء مجيعا يبرشهم رهبم يف كتابه، ورسوهلم 

 
ُسبعة يظلهم اهللا يف ظله، «: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ُّيـوم ال ظـل إال ظلـهٌ َّ ٌإمـام عـدل، : ِ ٌ

ِوشاب نشأ يف عبادة اهللا، ورجل قلبه معلق يف املساجد، ورجالن حتابا يف اهللا  ٌ َّ ٌ ٌّ
ٍاجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منـصب ومجـال، فقـال ٍ ُ ٌ ٌ َّ :

ِ، ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما تنفـق إين أخاف اهللا ّ ٌ
ًيمينه، ورجل ذكر اهللا خاليا، ففاضت عيناه ٌ«. 

 

ُاحلجرات[¥ ¦ § ¨ © ª »: قال تعاىل ُ[. 
  ؛ عـن يمـني ٍإن املقـسطني، عنـد اهللا، عـىل منـابر مـن نـور«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

  الرمحن عز وجل، وكلتا يديه يمـني، الـذين يعـدلون يف حكمهـم وأهلـيهم 
 .»وما ولوا

                                                       
 ).١٠٣١(، ومسلم )١٤٢٣( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).١٨٢٧( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(



 

 ٢٢٠ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

ٌفالعدل سبب لكل خري، والظلم سبب لكل رش، فاحلاكم العـادل حيبـه  ٌُ
 .شعبه وهذا من أهم أسباب األمن واألمان

 
املحافظون عىل األمن يف بالد املسلمني من رجـال األمـن وغـريهم إذا 

 نجوا يوم القيامة من عـذاب النـار إذا -عز وجل-أرادوا بعملهم وجه اهللا 
 .ماتوا عىل التوحيد

ًعينان ال متسها النار أبدا«: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ، وعـني ٌعني بكـت مـن خـشية اهللا: ُّ
 .»باتت حترس يف سبيل اهللا

ّما اغرب«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال   .»ٍت قدما عبد يف سبيل اهللا فتمسه النارَ

 
 :أي- مـن يأتنـا بخـرب القـوم«:  يف غزوة األحـزاب ألصـحابهملسو هيلع هللا ىلصقال 
 .»، وأضمن له اجلنة الرجعةاشرتط له -العدو

، ورجـل قِّوفُممتصدق ذو سلطان مقسط : أهل اجلنة ثالثة«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 .»يق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيالقرحيم ر

                                                       
، )٧٩٦ (»الـشعب«، والبيهقـي يف )٤٣٤٦(، وأبـو يعـىل )١٦٣٩( أخرجه الرتمـذي :صحيح) ١(

 )].٤١١٣ (»صحيح اجلامع«[، )٢١٩٨ (»املختارة«، والضياء يف )٣٢١(والقضاعي 

 ).٢٨١١( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ].»املوسوعة احلديثية«[، )٥/٣٩٢،٣٩٣ (»املسند«أخرج أمحد يف : صحيح) ٣(

 ).٢٨٦٥( أخرجه مسلم :صحيح) ٤(



 

 ٢٢١ عالفصل الراب

 
وتكون النجاة من الفتن بمعرفة املسلم حلكـم املظـاهرات يف اإلسـالم 

 .التي ابتليت هبا بالد املسلمني اليوم
ــضاين  ــك رم ــد املال ــشيخ عب ــال ال ــه -حفظــه اهللا-ق ــم « يف كتاب حك

 :»املظاهرات
كثري من البلدان إن أهل العلم حيسون باحلالة املرتدية التي تعيشها [

مما تعانيه من فساد يف : املسلمة، وال أقول كام يقول النظر احلركي القارص
: جانب النساء واملال، فهذا أكثر املنكرات التي يبرصها احلركيون، ولكن أقول

ُمما تعانيه من تشجيع للطقوس الرشكية والقرب البدعية واجلنايات اخللقية،  ِ ُ
 وضياع كثري من العدل، وإن أكباد املخلصني ومن احلرمان من أداء احلقوق

ِّتتفطر لذلك وتود لو تعود العهود الزاهرة للمسلمني، مذكرين بسرية اخللفاء  ُ َّ
الراشدين الذين تركوا يف ذاكرة التاريخ نامذج ال تنسى من العدل والعز ورشد 

! " # : ُالسياسة، مؤكدين عىل أن اهللا قد وعد ووعده ال خيلف فقال
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 ٢٢٢ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

ًقبلنا هو وعد لنا ملن كان جادا يف اإلصالح صادقا يف التسليم لكالم اهللا،  ً ٌ
ًرافضا لسنن التخاذل، مؤمال اخلري بتفاؤل، وذلك يف احلاكم واملحكوم، أن  ِّ ً
يأخذ كل منهم بيد اآلخر مؤمتني بالكتاب العظيم وسنة املعصوم، موقنني بأنه 

ّ ينفعهم إال ما دلت عليه رشيعتنا التي مجعت فأوعت، ال يشء من سنن التغيري
 .رافضني كل فلسفة ختالفها ولو تزخرفت

ُوعىل الرغم من وضوح طريـق األنبيـاء فقـد جلـأ بعـض املنتـسبني إىل 
الدعوة فيام وصـفوا بـه حكـامهم مـن الفـساد إىل مـواجهتهم عـن طريـق 

ألهنـم ال يملكـون املظاهرات املخرتعة يف هذا الزمن؛ وهم عادة يسلكوهنا 
ًالشجاعة األدبية ملخاطبة املسئولني وجها لوجه، فمـنهم مـن خيـاف بطـش 
ُالدولة به لو واجهها عـىل انفـراد ويف سـرت كـام هـو املـأمول يف الناصـحني  ٍ
ِّبصدق، فبدال من أن ينصحوا هلا يف رس متحملني يف ذلك النتائج يف سـبيل  ٍّ ً

 من بعيد ويرشكون معهـم أعـدادهم ِّاهللا مهام كانت، فإهنم يؤثرون الصياح
َّاهلائلة ليحتموا هبا أو يقتسمون معها الغرم لو كان ثم غرم، فأين هؤالء مـن  ُ

 .»كلمة حق عند سلطان جائر«: ُ ملا سئل عن أفضل اجلهادملسو هيلع هللا ىلصقول النبي 
ومنهم من يأمنون بطشهم لكـنهم خيـشون أن ختـوهنم الـرصاحة عنـد 

ُاللقاء، مع أهنم يزجمرون من ب عد زجمرة األسد اهلصور، وقد عرفنا مـن هـذا ُ
النوع ما ال حيىص مما زهـدنا يف تـصديقهم ادعـاء اجلهـاد واالهـتامم هبمـوم 

                                                       
، )٨/٢٨٢ (»الكبـري«، والطـرباين يف )٤/٣١٥(، وأمحـد )٤٠١٢(أخرجه ابن ماجـه :  صحيح)١(

 )].٤٩١ (»الصحيحة«[، )٤/٤٣٥ (»الكربى«والنسائي يف 



 

 ٢٢٣ عالفصل الراب

َّإن الذي يقوهلا عندهم وحـده لـو حـصل لـه رضر فلـن يتـرضر إال !األمة ٌ ّ
ِّوحده، وأما الذي يقوهلا يف مجع من املتظاهرين فإنه حيمل الشعب كله تبعـة  ّ

ّجبنه بالنظر ٍ إىل مـا يـصحب ذلـك مـن إثـارة وتربيـة للنـاس عـىل التمـرد ُ ٍ َ
 .وخلخلة األمن وهتييج الدولة إىل غري ذلك

 :وقد أنكر العلامء املحققون املظاهرات بثالثة حقوق
ّ يف الطاعة؛ فإن األمر الذي من أجلـه يقـوم ملسو هيلع هللا ىلص حق النبي :احلق األول ّ

َّطان قـرص يف املتظاهرون هو طلب حقوقهم الرشعية التـي يـرون أن الـسل
 عن هذه احلالة لكان له حق الطاعة يف ذلـك ملسو هيلع هللا ىلصأدائها هلم، فلو تكلم النبي 

كام له حق الطاعة يف كل ما أمر به وهنـى عنـه، ولـو مل يـتكلم عنهـا اجتهـد 
العلامء إلعطائها احلكم املناسب هلا، وبعض املفتونني باملظاهرات حيرصون 

 من النوازل، لكن الذي يمنـع مـن ّعىل خترجيها خمرج املصالح املرسلة وأهنا
 أخـرب عـن فتنـة ملسو هيلع هللا ىلصَّإدراجها حتت املصالح املرسلة هو أنـه صـح أن النبـي 

السالطني التي قام بسببها املتظاهرون وأعطى أمته املخرج منها، فقد تـواتر 
 أنه أنذر أمته وجود أمراء بعد زمنه يمنعون شعوهبم حقوقهم، فأمر ملسو هيلع هللا ىلصعنه 

لصرب، أما الدعاء فثبت عن عبد اهللا بن مسعود أنه فيها بأمرين مها الدعاء وا
: ، قـالوا»نكروهنـاُرة وأمور تَثَإهنا ستكون بعدي أ«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال

تـؤدون احلـق الـذي : قـال«كيف تأمر مـن أدرك منـا ذلـك؟ ! يا رسول اهللا
 . »عليكم وتسألون اهللا الذي لكم

                                                       
 .واللفظ له) ١٨٤٣(، ومسلم )٣٦٠٣( أخرجه البخاري :صحيح) ١(



 

 ٢٢٤ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

 أن هؤالء احلكام يستأثرون بحقوق الرعيـة وال يؤدوهنـا ملسو هيلع هللا ىلصفقد أخرب 
هلم، فأمر مع ذلك الرعية بأداء حقوق السلطان له وطلب حقها من اهللا، فام 

َ حتـى يـستدرك ملسو هيلع هللا ىلصفهل نسيها ! حمل املظاهرات من هذا احلديث الواضح؟
م فيهـا ُعليه هبا مستدرك، أو غفل عنها حتى يفطن هلا كفرة الغرب ويقلـده

): ٣/٣٧٢ (»منهـاج الـسنة«قال ابن تيميـة يف ! املستغربون من هذه األمة؟
ً أن األمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكـرة، ومـع هـذا ملسو هيلع هللا ىلصفقد أخرب النبي «

فأمرنا أن نؤتيهم احلق الذي هلم ونسأل اهللا احلق الذي لنا، ومل يأذن يف أخـذ 
رشح « وقـال النـووي يف ،»احلق بالقتال ومل يرخص يف ترك احلق الذي هلـم

هذا من معجزات النبـوة، وقـد وقـع هـذا اإلخبـار «): ١٢/٢٣٢ (»مسلم
ًمتكررا ووجد خمربه متكررا، وفيه احلـث عـىل الـسمع والطاعـة وإن كـان  ًُ َ
ُاملتويل ظاملا عسوفا فيعطى حقه من الطاعة وال خيـرج عليـه وال خيلـع، بـل  ُ ً ً

َّيترضع إىل اهللا تعـاىل يف كـشف أذاه ودفـ ، وروى مـسلم »ع رشه وإصـالحهُ
سأل سلمة بن يزيد اجلعفي رسـول اهللا «: عن وائل احلرضمي قال) ٤٧٨٢(
أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهـم ويمنعونـا ! يا نبي اهللا:  فقالملسو هيلع هللا ىلص
 فام تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله يف الثانيـة أو ،حقنا

اسمعوا وأطيعوا؛ فإنام عليهم مـا : قيس، وقالُيف الثالثة فجذبه األشعث بن 
ــتم ــا محل ــيكم م ــوا وعل ــووي يف »محل ــال الن ــسلم«، ق  »رشح صــحيح م

                                                       
 ).١٨٤٦( أخرجه مسلم :صحيح) ١(
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أي اســمعوا وأطيعــوا وإن اخــتص األمــراء بالــدنيا ومل «): ١٢/٢٢٥(
يوصلوكم حقكـم ممـا عنـدهم، وهـذه األحاديـث يف احلـث عـىل الـسمع 

 املـسلمني؛ فـإن اخلـالف والطاعة يف مجيع األحوال، وسببها اجـتامع كلمـة
 .»ٌسبب لفساد أحواهلم يف دينهم ودنياهم

ٌوأما األمر بالصرب فلكي ال يقول عجل ِ إىل متى نصرب عىل أثرة هـؤالء : َ
َاجلورة؟ ٍفعن أسيد بن حضري ! َ يا رسـول : ًأن رجال من األنصار قال: —ُ
، فاصربوا رةَثَستلقون بعدي أ«: ًأال تستعملني كام استعملت فالنا؟ قال! اهللا

: أي-): ٨/٥٢ (»الفـتح«، قـال ابـن حجـر يف »حتى تلقوين عىل احلوض
حتـى تلقـوا اهللا ورسـوله، فـإين عـىل «: ، ويف رواية الزهري-يوم القيامة
 اصــربوا حتــى متوتــوا؛ فــإنكم ســتجدونني عنــد احلــوض :، أي»احلــوض
 . لكم االنتصاف ممن ظلمكم والثواب اجلزيل عىل الصربفيحصل

هذا الداء والدواء يف حديث واحد، فهل حيـل لطبيـب أن يـدخل بـني 
وكل مؤمن يعلم أن هذا الدواء قرره من قـال !  وأمته بيشء زائد؟ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 !؟]النجم[0 1 2 3 4 5 + , - . /: اهللا فيه

فبأي حق يطاع الغرب الكافر يف اخرتاعه املظاهرات خللع احلكام، 
 الرؤوف الرحيم بأمته الناصح هلم بتامم نصح ملسو هيلع هللا ىلصُويعىص الرسول 

                                                       
 ).١٨٤٥(، ومسلم )٣٧٩٢(ي  أخرجه البخار:صحيح) ١(

 .—عن أنس ) ٧٤٤١( أخرجه البخاري :صحيح )٢(



 

 ٢٢٦ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

إهنم قاموا بسبب أن : ومن العجائب أن بعض املتظاهرين قالوا! وإحكام؟
، وها هم أنفسهم ال ملسو هيلع هللا ىلصحكامهم ال حيكمون بام جاءهم به الرسول 

فأين املتجردون !!  يف مسألة ظلم احلكامملسو هيلع هللا ىلصءهم به الرسول حيكمون بام جا
¬ ® ¯ : -عز وجل-قال اهللا ! للدليل الصادقون يف حتاكمهم إليه؟

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °
Á À ¿ ¾ ½ ¼]النساء[. 

< ? @ A : تعاىل وقد قال ملسو هيلع هللا ىلصوأين هي دعوى حمبتهم الرسول 

M L K J I H G F E D C B]؟]آل عمران !
أيكون النظام الديمقراطي أهدى إىل اسرتجاع احلقوق من هدي رسول اهللا 

 أيكون !؟]٥٤:النور[1 2 3 4:  واهللا سبحانه وتعاىل يقولملسو هيلع هللا ىلص
| : النظام الديمقراطي أرحم بمهضومي احلقوق وأرأف واهللا يقول

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
« ª © ¨ §]؟]التوبة! 

 ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي —من حديث حذيفة ) ٤٨١٣(وأين هم مما رواه مسلم 
، وسـيقوم ستنون بـسنتي وال يـ،يكون بعدي أئمة ال هيتـدون هبـداي«: قال

كيف أصنع : ، قال، قلتفيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثامن إنس
ُتـسمع وتطيـع لألمـري، وإن رضب : إن أدركت ذلـك؟ قـال! يا رسول اهللا
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لـذي أخـرب نا هـذا ا ونحن قد أدرك!؟» فاسمع وأطع،خذ مالكُظهرك وأ
 — حلذيفة ملسو هيلع هللا ىلص يف كثري من البالد، فلامذا ال تسعنا وصيته هذه ملسو هيلع هللا ىلصبه النبي 

 بالـسمع والطاعـة كـام أمـر بالـصرب ومل يـأمر ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمـر ! ولسائر األمة؟
 !وهل هم باحلق أقوم قيال؟! ًباملظاهرات، فهل الكفار أهدى منه سبيال؟

 وتـرك مجيـع  حق السلطان املـسلم يف طاعتـه يف املعـروف:احلق الثاين
ِّأسباب اخلروج عليه؛ فـإن املتجمعـني ضـده قـصدهم منازعتـه يف منـصبه  ُ

 منازعة الـسلطان يف إمارتـه مـا دام ملسو هيلع هللا ىلصوإحالل غريه حمله، وقد حرم النبي 
 فبايعنـاه، فكـان فـيام ملسو هيلع هللا ىلصدعانا رسـول اهللا «: ًمسلام؛ قال عبادة بن الصامت

ُ يف منـشطنا ومكرهنـا، وعـرسنا ،بايعنا عىل السمع والطاعـة أن أخذ علينا،
ًإال أن تروا كفرا بواحـا: ، قالويرسنا، وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله ً، 

 .»عندكم من اهللا فيه برهان
فإن أخذ السلطان أموال رعيته بغري حق ظلم عظيم ولكنه ال تسقط بـه 

مع والطاعة له يف املعروف وترك منازعتـه، هـذا هـو حكـم حقوقه من الس
ُ وسياسته احلكيمة، التي ال يرىض هبـا أصـحاب املظـاهرات ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
فـأين !! احلاكم الذي ال يؤدي إلينا حقوقنا املادية ننازعـه احلكـم: القائلون

قال ابن تيمية رمحـه اهللا يف ! ذهبت عقول املسلمني مع هذه األدلة الرصحية؟
                                                       

 ).١٨٤٧( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 .واللفظ له) ١٧٠٩(، ومسلم )٧٠٥٦، ٧٠٥٥( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(



 

 ٢٢٨ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

ٌفهذا أمر بالطاعة مع استئثار ويل األمـر وذلـك «): ٣/٣٩٥ (»نهاج السنةم«
ّظلم منه، وهنى عن منازعة األمر أهله، وذلك هني عن اخلـروج عليـه؛ ألن 
أهله هم أولو األمر الذين أمر بطاعتهم وهم الذين هلم سلطان يأمرون بـه، 

َّوليس املراد من يستحق أن يوىل وال سلطان له، وال املتو َ يل العادل؛ ألنه قـد ُ
ذكر أهنم يستأثرون، فدل عـىل أنـه هنـى عـن منازعـة ويل األمـر وإن كـان 

، ويف هذا رد منه رمحه اهللا عىل من أراد أن يعطل العمـل باحلـديث »ًمستأثرا
َّزاعام أن النهي عن املنازعة خاص بمن كان أهال ألن يوىل من أهل العـدل،  َ ُ ً ً

بـسند صـحيح ) ٢٢٧٣٥(سابق عند أمحد ُفليتأمل، بل يف رواية للحديث ال
، قـال ابـن »وال تنازع األمـر أهلـه وإن رأيـت أن لـك«:  قالملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 
ً وإن اعتقدت أن لـك يف األمـر حقـا فـال :أي«): ١٣/٨ (»الفتح«حجر يف 

روج عـن تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطـع إىل أن يـصل إليـك بغـري خـ
ٌ، ويف هذا قطع للطريق عىل مجيع األحزاب املنازعة للحكـام؛ ألهنـا »الطاعة

 .كلها ترى نفسها أحق باألمر من غريها
 »املـصنف«وابـن أيب شـيبة يف ) ٣٨٩ (»الفـتن«ُوروى نعيم بن محـاد يف 

بإسناد صـحيح عـن سـويد بـن ) ٧٠ (»الرشيعة«، واآلجري يف )١٥٥٥٨(
َّلعلك أن ختلف بعـدي، فـأطع اإلمـام «: اخلطابقال يل عمر بن : غفلة قال

                                                       
املوســوعة «[ ، )٢٢٦ (»مــسند الــشاميني«، والطــرباين يف )٥/٣٢١( أخرجــه أمحــد :صــحيح) ١(

 ].»احلديثية
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ًوإن كان عبدا حبشيا، وإن رضبك فاصرب، وإن حرمك فاصرب، وإن دعـاك  ً
ًسمعا وطاعة؛ دمي دون ديني: إىل أمر منقصة يف دنياك فقل ، قال اآلجـري »ً

ًإن حرمك حقا لك أو رضبك ظلام لك أو انتهك عرضا لك أو أخذ «: عقبه ًً
ك عىل أن خترج عليه بسيفك حتى تقاتلـه، وال ختـرج مالك، فال حيملك ذل

 .»مع خارجي يقاتله، وال حترض غريك عىل اخلروج، ولكن اصرب عليه
النهايـة يف «، بشتمك وما إليـه، ففـي »أو انتهك عرضك«: ومعنى قوله
ُالعرض«): عرض( البن األثري مادة »غريب األثر ِّ موضع املدح والذم مـن ،ِ

هو جانبـه : فسه أو يف سلفه أو من يلزمه أمره، وقيلاإلنسان سواء كان يف ن
ُالذي يصونه من نفسه وحسبه، وحيامي عنه أن ينتقص ويثلـب، وقـال ابـن 

ُعرض الرجل نفسه وبدنه ال غري: قتيبة ِ«. 
   لرجـل أراد —إهنم يريدون أال تستقر أوضاعهم كام قـال ابـن عمـر 

طـاكموه رضـيتم، وإن ولكن هو هذا املـال، فـإن أع«: منه أن يعيب اخلليفة
أعطاه أويل قرابتـه سـخطتم، إنـام تريـدون أن تكونـوا كفـارس والـروم ال 

ّيرتكون هلم أمريا إال قتلوه، قال : ففاضت عيناه بأربع من الـدمع، ثـم قـال: ً
 .»اللهم ال نريد ذلك

ومن اخلطأ الواضح ختريج املسألة خمرج املصالح املرسلة؛ ألن أول 
ًرشطها أال ختالف نصا  ترد هذه -وما تركته كثري-، والنصوص السابقة ّ

                                                       
 »مـسند الـشاميني«، والطـرباين يف )١٤٥٣ (»الـرشيعة« أخرجـه اآلجـري يف :صـحيح إسناده) ١(

 ).٥٤٩( للخالل »السنة«، ويف )٣٩/١٥٩ (»تارخيه«، وابن عساكر يف )٣١٥٥(



 

 ٢٣٠ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

ِّالدعوى، مع أن مقومات املظاهرات كانت متوفرة منذ العهد النبوي املكي، 
أقصد البرش الذين يتجمعون، واألصوات التي هبا يرصخون، واألرجل 
ًالتي هبا يمشون، والظلم كان ينطح بقرنني، ويميش قائام عىل قدمني، 

 ملسو هيلع هللا ىلصتى منعوا خرية أهل األرض آنذاك الرسول يدعمه كرباء قريش، ح
وأصحابه الكرام من الطعام والرشاب والزواج، حتى أن أحدهم كان 

وقد مكثوا عىل مثل !! يفرح بجلد بعري جاف جيده فيكون طعامه ثالثة أيام
هذا ثالث سنني بشعب أيب طالب ال يفزعون إىل مظاهرة وال يترتسون 

 هذه الوسيلة ذات املقومات املتوفرة يف ملسو هيلع هللا ىلصبديمقراطية، فعدم اختاذ الرسول 
وأنه جيب ! وقته، أال يدل داللة واضحة عىل عدم مرشوعية املظاهرات؟

 ملسو هيلع هللا ىلصقد اختار يل الرسول الناصح : َّ أن يتبعه ويقولملسو هيلع هللا ىلصعىل املسلم املحب له 
! " : السمع والطاعة والصرب، فلن استدرك عليه؛ ألن اهللا يقول

0 / . - , + * ) ( ' & % $ # 2 1 
 .]األحزاب[3 4 5 6 7 8 9 :

ٍ ألمته املظلومة شيئا أحيل ألحد يـدعي حمبتـه أن ملسو هيلع هللا ىلصفإذا اختار الرسول  ً
Æ Å Ä ! خيتار غري مـا اختـار أو يـستدرك عليـه يف هـذا االختيـار؟

Î Í Ì Ë Ê É È Ç]قال ابن تيمية رمحـه ! ]احلـج
فعـىل كـل مـؤمن أن ال يـتكلم يف «): ١٣/٦٢ (»جمموع الفتاوى«اهللا كام يف 

 بني يديه، بل ينظـر  وال يتقدمملسو هيلع هللا ىلص ًيشء من الدين إال تبعا ملا جاء به الرسول
ًما قال فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا ألمره، فهكذا كان الصحابة ومـن  ً
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ٌسلك سبيلهم من التابعني هلم بإحسان وأئمة املسلمني، فلهذا مل يكـن أحـد 
ًمنهم يعارض النصوص بمعقوله وال يؤسس دينا غري ما جاء بـه الرسـول، 

م فيه نظـر فـيام قالـه اهللا والرسـول، وإذا أراد معرفة يشء من الدين والكال
فمنه يتعلم، وبه يتكلم، وفيه ينظر ويتفكر، وبه يـستدل، فهـذا أصـل أهـل 
السنة، وأهل البدع ال جيعلون اعتامدهم يف الباطن ونفس األمر عىل ما تلقوه 
ّعن الرسول، بل عىل ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجـدوا الـسنة توافقـه وإال مل 

ًا وجدوها ختالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويال، يبالوا بذلك، فإذ ً
 .»فهذا هو الفرقان بني أهل اإليامن والسنة وأهل النفاق والبدعة

ٍيف أن حيافظ عىل أمنها وما يتبعه من دم ومـال   حق الرعية:احلق الثالث
ّوعرض؛ ألن املظاهرات ختلخل أمن البالد وجتعلها حتت سـوم املرتبـصني 

ي نعرة اخلالف لدى مجيع األطراف املخالفني، فالرعية هي اجلامعة هبا، وحتي
ًالتي حتت حكم سلطاهنا، ولذلك كثريا ما يقرتن ذكرها بذكر السلطان، كـام 

تلـزم «: ملسو هيلع هللا ىلص املشهور يف الصحيحني قـال رسـول اهللا —يف حديث حذيفة 
 يف صـحيح مـسلم —حديث أيب هريرة ، ويف »مجاعة املسلمني وإمامهم

من خرج من الطاعة وفارق اجلامعة ثم مات مات ميتـة «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 
األدب « عنـد البخـاري يف —، وكام يف حديث فضالة بن عبيد »جاهلية
ــرد ــان ) ٥٩٠ (»املف ــن حب ــاين يف وصــححه) ٤٥٥٩(واب ــسلة « األلب السل

                                                       
 ).١٨٤٧(، ومسلم )٣٦٠٦( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).١٨٤٨( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(



 

 ٢٣٢ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

ٌرجـل فـارق : ثالثة ال تسأل عنهم«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا ) ٥٤٢ (»الصحيحة
 احلديث، قال أبو العباس القرطبـي »..ًاجلامعة وعىص إمامه ومات عاصيا

يعني متى اجتمـع «): ٤/٥٧( مسلم املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب«يف 
والصواب أن املراد من اخلـرب «:  وقال ابن جرير الطربي»املسلمون عىل إمام

لزوم اجلامعة الذين يف طاعة من اجتمعوا عىل تأمريه، فمن نكث بيعته خرج 
 ).١٣/٣٧( البن حجر »فتح الباري«ً نقال عن »عن اجلامعة

لشعب الواحد طوائف كانت ومن عجيب أمر املظاهرات أهنا ختلق يف ا
وأعجــب منــه أمــر ! مغمــورة فتعطيهــا احليــاة عــىل حــساب قتــل وحدتــه

ِّالدميقراطية التي كان أصحاهبا يزعمون أهنم حيمون حق األكثريـة، بغـض 
النظر عن كوهنا راشدة أو غوية، فإذا هبم اآلن حيمون األقليـات ويـدفعوهنا 

 املتظــاهرين اليــوم عــىل إىل املظــاهرات، ثــم ينفــذون مطالبهــا؛ فــإن مجيــع
فبـأي !! ًاختالفهم يف البلدان مل يبلغوا عرش عدد الـسكان املـؤهلني قانونيـا

ٌمنطــق يتكلمــون لــوال أنــه لــون جديــد مــن ألــوان االســتدمار الــسيايس 
  .!واألمر هللا! االقتصادي؟

                                                       
ــذلك أخرجــه أمحــد :صــحيح) ١( ــي يف )١/٢٠٦(، واحلــاكم )٦/١٩( وك ــشعب«، والبيهق  »ال

 ). ٩٠٠ (»السنة«، وابن أيب عاصم يف )٧٧٩٧(

 ).٢١-٨ص (»حكم املظاهرات«) ٢(



 

 ٢٣٣ عالفصل الراب

 
ــشيخ عبــد املالــك رمــضاين  ــه  يف ك-حفظــه اهللا-وقــال ال حكــم «تاب

 :»املظاهرات
ٍوأذيل هذا املقال بنقل فتاوى مجاعة مـن علامئنـا يف حرمـة املظـاهرات  ِّ ُ
َليقارن بينها وبني كالم احلركيني واحلامسيني العاطفيني يف هذه املسألة التـي 
تذرع احلركيون الثوريون هبا للتهييج عىل الوالة وإشاعة الفوىض مـستغلني 

 :عاطفة عامة الناس
فاألسلوب احلسن من أعظـم الوسـائل « :يخ عبد العزيز بن بازقال الش

ُلقبول احلق، واألسلوب السيئ العنيـف مـن أخطـر الوسـائل يف رد احلـق 
ُوعدم قبوله، أو إثارة القالقل والظلم والعدوان واملضاربات، ويلحق هبـذا 
ًالباب ما يفعله بعض الناس من املظـاهرات التـي تـسبب رشا عظـيام عـىل  ً

 فاملسريات يف الشوارع واهلتافـات ليـست هـي الطريـق لإلصـالح الدعاة،
والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة واملكاتبات بالتي هي أحـسن فتنـصح 
الرئيس واألمري وشيخ القبيلة هبذه الطريقة، ال بالعنف واملظـاهرة، فـالنبي 

 مكث يف مكة ثالث عرشة سنة مل يـستعمل املظـاهرات وال املـسريات، ملسو هيلع هللا ىلص
دد الناس بتخريب أمـواهلم واغتيـاهلم، وال شـك أن هـذا األسـلوب ومل هي

يرض بالدعوة والدعاة، ويمنـع انتـشارها، وحيمـل الرؤسـاء والكبـار عـىل 
معاداهتا ومضادهتا بكل ممكن، فهم يريدون اخلـري هبـذا األسـلوب، ولكـن 



 

 ٢٣٤ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

ولو -حيصل به ضده، فكون الداعي إىل اهللا يسلك مسلك الرسل وأتباعهم 
 أوىل به من عمل يرض بالدعوة ويضايقها أو يقيض عليهـا، وال -دةطالت امل

 .»حول وال قوة إال باهللا
): ٢١٠(وقال الشيخ األلبـاين يف سلـسلة اهلـدى والنـور رشيـط رقـم 

 خمالفة للرشيعة، فاألصل فيها اإلباحة، هذا صحيح أن الوسائل إذا مل تكن«
 تقليد ملناهج غري إسالمية، ال إشكال فيه، لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن

فمــن هنــا تــصبح هــذه الوســائل غــري رشعيــة، فــاخلروج للتظــاهرات أو 
املظاهرات وإعالن عدم الرضا أو الرضا وإعالن التأييد أو الرفض لـبعض 

احلكـم : القرارت أو بعض القوانني، هذا نظام يلتقي مع احلكم الذي يقول
ًكون املجتمـع إسـالميا فـال ّأما حينام ي!! للشعب، من الشعب وإىل الشعب

حيتاج األمر إىل مظاهرات، وإنام حيتاج إىل إقامة احلجـة عـىل احلـاكم الـذي 
ليست وسيلة إسالمية تنبئ : أقول عن هذه املظاهرات... خيالف رشيعة اهللا

عن الرضا أو عدم الرضا من الشعوب املسلمة؛ ألن هنـاك وسـائل أخـرى 
 ..باستطاعتهم أن يسلكوها

ل صحيح أن هذه املظاهرات تغري من نظـام احلكـم إذا كـان  ه:ًوأخريا
كـم وكـم مـن مظـاهرات قامـت، ! القائمون مرصين عىل ذلك؟ ال ندري

ًوقتل فيها قتىل كثريون جدا، ثم بقي األمر عىل ما بقي عليه قبل املظاهرات، 
                                                       

 ).٢١٠ ص٣٨( العدد »جملة البحوث اإلسالمية«) ١(



 

 ٢٣٥ عالفصل الراب

أن األصل يف األشـياء اإلباحـة، : فال نرى أن هذه الوسيلة تدخل يف قاعدة
 .»تقاليد الغربينيألهنا من 

ال تـزال «): ١٤/٧٤(وقال يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة 
بعض اجلامعات اإلسالمية تتظاهر هبا، غافلني عن كوهنا من عادات الكفار 
وأساليبهم التي تتناسب مع زعمهم أن احلكم للـشعب، وتتنـاىف مـع قولـه 

ُخري اهلدى هدى حممد «: ملسو هيلع هللا ىلص  .»ملسو هيلع هللا ىلصُ
هل تعترب املظاهرات وسيلة من وسائل : ن عثيمنيحممد بوسئل الشيخ 
 الدعوة الرشعية؟

ًفإن املظاهرات أمر حادث، مل يكن معروفـا يف عهـد النبـي «: فقال ٌ ، ملسو هيلع هللا ىلصٌ
، ثـم إن فيـه مـن ﴾وال يف عهد اخللفاء الراشدين، وال عهـد الـصحابة 

ًالفوىض والشغب ما جيعله أمرا ممنوعا؛ حيث حيـصل فيـه تكـسري الزجـاج  ً
ًب وغريها، وحيصل فيه أيضا اختالط الرجـال بالنـساء، والـشباب واألبوا

بالشيوخ، وما أشبه ذلك من املفاسد واملنكرات، وأما مـسألة الـضغط عـىل 
، ملسو هيلع هللا ىلصًاحلكومة فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظا كتاب اهللا وسنة رسـوله 

                                                       
وغـريه ) ١١/١٥٢( أخرجـه الطـرباين »ليس منا مـن عمـل بـسنة غرينـا«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا ) ١(

مـن «:  املـشهورملسو هيلع هللا ىلص، وهو عىل معنى قوله )٥٤٩٣ (»غريصحيح اجلامع الص«وحسنه األلباين يف 
، )١٢٦٩ (»اإلرواء«ّوغـريه وحـسنه األلبـاين يف ) ٢/٥٠( أخرجـه أمحـد »تشبه بقوم فهو منهم

ًوإهنا ملن العجائب أن يقوم بعض الناس باملظاهرات طلبا للحكم باإلسـالم ومعارضـا للحكـم  ً
 !!برشائع الكفار وهم يسلكون يف ذلك طريقة الكفار



 

 ٢٣٦ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

وهذا خري ما يعرض عىل املسلم، وإن كانـت كـافرة، فإهنـا ال تبـايل هبـؤالء 
ًتظاهرين وسوف جتاملهم ظاهرا وهي ما هي عليه مـن الـرش يف البـاطن، امل

ٌلذلك نرى أن املظاهرات أمر منكر ٌ. 
إن هذه املظاهرات سلمية، فهي قـد تكـون سـلمية يف أول : وأما قوهلم

األمر، أو يف أول مرة، ثم تكون ختريبية، وأنصح الـشباب أن يتبعـوا سـبيل 
أثنى عىل املهاجرين واألنصار وأثنى عىل من سلف؛ فإن اهللا سبحانه وتعاىل 

 ).٧٥ص (»اجلواب األهبر«: ، انظر»الذين اتبعوهم بإحسان
ــشيخ  ــوزانوســئل ال ــام : صــالح الف ــدعوة القي   هــل مــن وســائل ال

ديننا لـيس ديـن فـوىض، : باملظاهرات حلل مشاكل األمة اإلسالمية؟ فقال
يـست مـن أعـامل ديننا دين انضباط، دين نظام ودين سكينة، املظـاهرات ل

املسلمني وما كان املسلمون يعرفوهنا، ودين اإلسالم دين هدوء ودين رمحة 
ال فوىض فيه وال تشويش وال إثارة فتن، هذا هو ديـن اإلسـالم واحلقـوق 
ُيتوصل إليها دون هذه الطريقة، باملطالبة الرشعية والطـرق الـرشعية، هـذه 

ُاملظاهرات حتدث فتنا، وحتدث سفك دماء، وحتـ ُ دث ختريـب أمـوال، فـال ً
 .»جتوز هذه األمور

  أذن هبـا النظـام؛ ألنـه  وبعد معرفة حكـم املظـاهرات فـال جتـوز ولـو
حمرمة، وال طاعة ملخلوق يف معـصية اخلـالق، هـذا مـا كـان يقـرره شـيخنا 

 .العالمة ابن عثيمني
                                                       

 ).١٠٠ص (»من اإلجابات املهمة يف املشاكل امللمة ملحمد احلصني«) ١(
)٢ (http:/islamancient.com/blutooth/279.amr. 



 

 ٢٣٧ عالفصل الراب

 ].ًبل ولو كان احلاكم كافرا والدول كافرة مل جتز؛ ألهنا وسيلة حمرمة
 ): ٥٥( يف كتابه صفحة -حفظه اهللا-قال ثم 

إن العلــامء قــد تكلمــوا عــىل هــذه الوســيلة التــي اســتحدثها النظــام 
الديمقراطي املخالف لإلسالم وبينوا فسادها، ومن هؤالء شـيخ اإلسـالم 

) هــ١٤١٢( رمحه اهللا، فقد سئل يف شعبان عبد العزيز بن بازيف وقته الشيخ 
ضمن جمموع فتاوى لكثري من املـشايخ بمدينة جدة من رشيط سمعي وهو 

فتــاوى العلــامء يف االغتيــاالت والتفجــريات والعمليــات «: معــه بعنــوان
، تسجيل منهاج السنة بالريـاض ودار »االنتحارية واالعتصامات والقنوت

 :ابن رجب باملدينة، فكان السؤال اآليت
ًيلة من ِّهل املظاهرات الرجالية والنسائية ضد احلكام والوالة تعترب وس
 ًوسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعترب شهيدا أو يف سبيل اهللا؟

ال أرى املظـاهرات النـسائية والرجاليـة مـن «: ًفأجاب رمحـه اهللا قـائال
العالج، ولكن أنا أرى أهنا من أسباب الفتن ومـن أسـباب الـرشور، ومـن 
أسباب ظلم بعض الناس، والتعدي عىل بعـض النـاس بغـري حـق، ولكـن 

املكاتبة والنصيحة والدعوة إىل اخلري بالطرق الـرشعية، : سباب الرشعيةاأل
:  وأتباعـه بإحـسانملسو هيلع هللا ىلصرشحها أهل العلم، ورشحها أصـحاب رسـول اهللا 

 ومـع األمـري ومـع الـسلطان، واالتـصال بـه، ...باملكاتبة واملشافهة مـع
                                                       

 .كلمة غري مفهومة) ١(



 

 ٢٣٨ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

منـه ومناصحته واملكاتبة له، دون التشهري عىل املنابر بأنه فعل كـذا، وصـار 
 .»كذا، واهللا املستعان

ُومن الفقهاء املربزين يف هذا العرص صاحب الفضيلة العالمة حممد بـن  ِّ
يف ) ١٧٩ (»لقـاء البـاب املفتـوح«صالح بن عثيمني رمحه اهللا، فقـد قـال يف 

ًعليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودا عند «: جواب يتعلق باملظاهرات
ًا فهـو رش، وال شـك أن املظـاهرات السلف فهو خري، وإن مل يكن موجـود

رش؛ ألهنا تؤدي إىل الفوىض من املتظاهرين ومن غريهم، وربام حيصل فيهـا 
إما عىل األعراض، وإما عىل األموال، وإما عىل األبدان؛ ألن الناس : اعتداء

يف خضم هذه الفوضوية قد يكون اإلنسان كالسكران مـا يـدري مـا يقـول 
ُها رش سواء أذن فيها احلـاكم أو مل يـأذن، وإذن وال ما يفعل، فاملظاهرات كل

ّبعض احلكام هبا ما هي إال دعايـة، وإال لـو رجعـت إىل مـا يف قلبـه لكـان 
ديمقراطي وأنه فتح باب : يكرهها أشد كراهة، لكن يتظاهر بأنه كام يقولون

ً، وسئل عنها أيـضا يف املحـرم »احلرية للناس، وهذا ليس من طريقة السلف ُ
بني يف األول عدم مرشوعيتها من جهة أهنـا خـروج عـىل ويل ف) هـ١٤١٦(

ًاألمر وأن من مات عليها مات ميتة جاهلية؛ ألنه مات ناقضا لبيعـة إمامـه،  ً
ًمن رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليه«:  قد قالملسو هيلع هللا ىلصوالرسول  ؛ فإنه من َ

، وذكر أن املأمون امـتحن »ّ إال مات ميتة جاهلية،ًا فامتفارق اجلامعة شرب
                                                       

 ).١٨٤٩(، ومسلم )٧٠٥٤( أخرجه البخاري :صحيح) ١(



 

 ٢٣٩ عالفصل الراب

، ومـنهم )أن القـرآن خملـوق: (ّالعلامء وعذهبم ليقولوا كلمـة الكفـر وهـي
ٌاإلمــام أمحــد رمحــه اهللا، فلــم يلجــأ أحــد مــنهم إىل التأليــب عليــه وال إىل 
َاملظاهرات وال اعتصموا باملساجد، بل كانوا ينهون عن اخلروج عليـه، ثـم 

ال نؤيد املظاهرات أو االعتصامات أو ما أشبه ذلـك، ال «: ختم فتواه بقوله
ًنؤيدها إطالقا، ويمكن اإلصالح بدوهنا، لكن ال بد أن هناك أصابع خفيـة 

 .»داخلية أو خارجية حتاول بث مثل هذه األمور
؛ »..لكن البد أن هناك أصابع خفية داخليـة أو خارجيـة«: وتأمل قوله
ّناه وتيقناه بعد ست عرشة سنة، حيـث أصـبحت املظـاهرات يف فإننا قد رأي ّ

ّولـيس إال يف الـبالد اإلسـالمية مـع األسـف -كثري من البالد اإلسـالمية 
إهنا مظلومة، واأليـدي اخلفيـة قـد :  هي سنة الشعوب التي يقال-!الشديد

ٍأصبحت جلية، ال تسمع ببلد مسلم قامت فيـه هـذه الفـوىض إال سـارعوا 
ايتها، وهذا من فراسة أهـل العلـم األثـريني، وأمـا احلركيـون لدعمها ومح

ُاملغفلون فهم يف سباهتم العميق، حتركهم األيدي اخلفية وترمي هبم يف مكان 
ّسحيق، تلعب هبم كام تشاء وهم يطبلون لفتنتهم، ومـا حـداهم لـذلك إال  ِّ ُ

: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ، وال خيـوفهم قـول رسـولالرئاسـةُحرصهم عىل امللك وعشقهم 
، فـنعم املرضـعة نكم ستحرصون عىل اإلمارة، وستكون ندامة يوم القيامةإ«

ّ، ولو كانوا عىل يشء مـن االطـالع عـىل الـسنة يف هـذا »وبئست الفاطمة
                                                       

 ).هـ١٤١٦ املحرم ١١(اجلمعة ) ١٠(ص) ٥٤٠( عدد »املسلمون«جريدة ) ١(

 ).٧١٤٨( البخاري  أخرجه:صحيح) ٢(



 

 ٢٤٠ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

 الباب وفقهها، مع التسليم هلا من غري اعرتاض عىل صاحبها لعلموا أن هذا
ستكون فتن، القاعد فيها خري مـن «: ملسو هيلع هللا ىلصالزمان هو زمان العمل بقول النبي 
، واملايش فيها خـري مـن الـساعي، ومـن القائم، والقائم فيها خري من املايش

َ أو معاذا فليًأرشف هلا تسترشفه، ومن وجد ملجُي  .»ذ بهُعً
ال أن هييجوهم نحو الفتن ثم إذا ذهبت البالد مـن أيـدهيم كـام ذهبـت 
أفغانستان والعراق والصومال قنعوا بالبكاء عىل األطالل، والنياحة عىل ما 

 !ضاع من اآلمال
صالح بـن ومن كبار العلامء الذين أيدوا القول بمنع املظاهرات الشيخ 

 مجـع »ى الرشعية يف القـضايا العـرصيةالفتاو« رمحه اهللا كام يف كتاب غصون
، والـشيخ عبـد العزيـز )١٨٤ص(وإعداد الشيخ حممد بـن فهـد احلـصني 

ومع معايل الشيخ صـالح آل الـشيخ وزيـر الـشؤون ) ١٨٧ص(الراجحي 
ُاإلسالمية، ثم بعد ما هيئت هذه الرسالة للطبع كتـب عـامل املدينـة شـيخنا  َّ َ

ً مقــاال قويــا نــرش يف الــشيخ عبــد املحــسن بــن محــد العبــاد البــدر ً
تنبيهات عىل مقال حـول إباحـة املظـاهرات «: بعنوان) هـ٢٢/٤/١٤٣٢(

ٌات رشعية نظر«:  رد فيه عىل كلمة ألحد جموزي املظاهرات بعنوان»السلمية
ً، وأنبـه أيـضا إىل أنـه صـدر هليئـة كبـار العلـامء »يةيف وسائل التعبري العرص ِّ

 ).هـ١/٤/١٤٣٢: (ت بتاريخالسعودية فتوى بعدم مرشوعية املظاهرا
                                                       

 ).٧٣٥٠(، ومسلم )٣٦٠١( أخرجه البخاري :صحيح) ١(



 

 ٢٤١ عالفصل الراب

 
ًالبد من التنوية بأمر مهم جدا وهو أن بحـث املظـاهرات كتبتـه تـنفال  ً
ّرعاية حلال من قد يشتبه عليهم حكمها، وتستخف عقله نتائجها، وإال فقد 
 َّكان يسعني أن أكر عليها بسطر واحد، أال وهو أن املظاهرات ختالف دعـوة

 من أصلها؛ ألننا لو سألنا أي مسلم لديه أدنى اطـالع عـىل سـرية ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 إصـالحه عـىل إصـالح ملسو هيلع هللا ىلصهل أسـس الرسـول :  اإلصالحيةملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

رئاسة الدولة يف وقتـه أم أسـسها عـىل إصـالح الرعيـة؟ لكـان الثـاين هـو 
َّاجلواب البدهي بال ريب، واملظاهرات ختالف ذلك؛ إذ تؤسس تغيريها عىل  َ

ً رئاسة الدولة، ومن كان فكره مشوشا يف هذا األمـر البـدهي؛ بحكـم تغيري
عـىل ب بحب الرئاسة، واملفتون بالرتكيز َرشُتأثره بالفكر احلزيب احلركي، امل

 ففيه توسـع يف األدلـة، »كام تكونوا يوىل عليكم«السياسة، فلريجع إىل كتايب 
 فيه، فهم ملسو هيلع هللا ىلصوشفاء لكل علة، وهذا مذهب احلركيني خيالف هدي الرسول 

ال يزالون حيلمون بدولة منذ أكثر من نصف قرن، ومل ينبت هلـم فيهـا سـن 
َوال قرن، ضيعوا أعامرهم، وخربوا عامرهم، وقد حرصوا يف بعـض الـبالد  َ
عىل معاندة دولتهم باملظاهرات، فسلطوا عىل أنفسهم رش الربيات، خيربـون 

سلمني بمـرشوعية بيوهتم بأيدهيم وأيـدي الكـافرين، وإن الـذين أفتـوا املـ
املظاهرات دون أن يفكروا يف العواقب يتحملون مسئولية ما تعيـشه بعـض 
البالد اإلسالمية من اضطرابات بل من دماء بينهم، بل مـن تـسلط الكفـار 



 

 ٢٤٢ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

 »السنة«عىل املسلمني باسم محاية حقوق املتظاهرين، روى ابن أيب عاصم يف 
ُبسند صححه األلباين-) ١٠٧٩( ملا خرج «: ن أيب سفيان قال عن معاوية ب-َّ

قد بلغنا الذي ! يا أبا ذر: أبو ذر إىل الربذة لقيه ركب من أهل العراق، فقالوا
! مهال يـا أهـل اإلسـالم: ُصنع بك، فاعقد لواء يأتك رجال ما شئت، قال

وه؛ مـن ُّسـيكون بعـدي سـلطان فـأعز«:  يقولملسو هيلع هللا ىلصفإين سمعت رسول اهللا 
 حتـى يعيـدها كـام ، يف اإلسـالم ومل يقبـل منـه توبـةر ثغرةَّ ثغُهلُالتمس ذ

، هذا هو صنيع من عرف للنصوص الرشعية قدرها، وأحسن النظر »كانت
يف عواقب األمور واحتاط هلا، ال من غلب عليه الغوغاء، وخافهم قبـل أن 

احم الصحفيني عىل بابه، فألغى عقلـه ُخياف رب األرض والسامء، وفتن بتز
قـال رسـول اهللا ! لينطق بنابه، فيا للدماء يوم تطلب صاحبها بني يدي رهبـا

 .» إثمه عىل من أفتاهمن أفتى بفتيا غري ثبت فإنام«: ملسو هيلع هللا ىلص
 التغيري عن طريق ُوإنني أنصح من وصله بحثي هذا أال يتعب نفسه يف

ّتنحية احلكام؛ فإن التغيري النافع الناجح هو إصالح أحوال املسلمني الدينية 
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ : قبل كل يشء، قال تعاىل

¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©]يقل، ومل ]الرعد :
                                                       

َثغر ثغرة) ١( ْ  .ًفتح فتحة: ََّ

 »السنن«، والبيهقي يف )١/١٨٣(، واحلاكم )١٦١(، والدارمي )٥٣( أخرجه ابن ماجه :حسن) ٢(
 )].٦٠٦٩ (»صحيح اجلامع«[، )١٠/١١٢(



 

 ٢٤٣ عالفصل الراب

ّحتى يغريوا ما بحكوماهتم، وما مل تصلح أحوال الرعية فليس إال التعب  ُ
ّواجلهاد املضني يف غري ميدان؛ ألن اهللا ينرص األمة التقية، ال من كانت 

: -عز وجل-ُبذنوهبا شقية، أين جيعل أصحاب املظاهرات قول رهبم 
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ]وقوله! ؟]النحل :

يف ! ؟]البقرة[o n m l k j: وقوله! ؟]األعراف[
، )٣٦(برقم : هذا األول، والثاين يف سورة التوبة: ثالثة مواضع من القرآن

، واملالحظ أهنا كلها جاءت يف اجلهاد، )١٢٣(ًا برقم والثالث فيها أيض
ًوحرص اآليات التي يف هذا املعنى صعب لكثرهتا، فمن خرج جماهدا بجيش 

ُفهل ينرص ويلغي ما رشطه ) التقوى(يغلب عىل أفراده ختلف هذا الوصف  ُ
 !اهللا أم هي دولة األحالم والبنيان عىل األوهام؟

سئول أن ينـرص اإلسـالم واملـسلمني، وهبذا أختم بحثي هـذا، واهللا املـ
ٌويقمع املبتدعة واملنافقني والعلامنيني وكل مـن حيـارب الـدين؛ إنـه سـميع 

 .جميب الدعاء

                                                       
 ).٦٣-٤٩ص (»حكم املظاهرات«) ١(



 

 ٢٤٤ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

 
ُوتكون النجاة من الفتن كـذلك بالتفقـه يف كيفيـة تعامـل الرعيـة مـع 

 :الراعي
الفـتن « يف كتابـه -حفظـه اهللا- العوايـشة قال الشيخ حسني بن عـودة

 :»وسبيل النجاة منها

- 

إنكم سـرتون بعـدي «:  قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي —عن عبد اهللا بن مسعود 
ّأدوا إلـيهم :  قـالا رسـول اهللا؟ يـفام تأمرنـا: ، قالواًوأمورا تنكروهنا أثرة

 .»كمحق وسألوا اهللا ،حقهم
ٍّإنـا كنـا بـرش ! يـا رسـول اهللا: قلت: ( قال—وعن حذيفة بن اليامن  َ ِ ّ ّ

ّيكـون بعـدي أئمـة ال هيتـدون «: ، فذكر احلديث إىل أن قـالفجاء اهللا بخري
ٌيستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف هبداي، وال 
: كيف أصنع يا رسول اهللا إن أدركت ذلـك؟ قـال: قلت: ، قال»جثامن إنس

 .»خذ مالك، فاسمع وأطعُب ظهرك، وأُطيع لألمري، وإن رضُتسمع وت«

                                                       
 .»النهاية«. االنفراد باليشء: ًم من آثر يؤثر إيثارا، واالستئثاراالس: األثرة) ١(

 ).١٨٤٣(، ومسلم )٧٠٥٢( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 .واللفظ له) ١٨٤٧(، ومسلم )٣٦٠٦( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(



 

 ٢٤٥ عالفصل الراب

ٌرجـال قلـوهبم قلـوب  -أي األئمـة- وسيقوم فيهم«: ملسو هيلع هللا ىلصوتأمل قوله 
 .»طيع لألمريُتسمع وت«: ملسو هيلع هللا ىلص، ومع ذلك قال »ن إنسالشياطني يف جثام

َأطيعوا أمـراءكم مهـام كـان، فـإن «:  قالملسو هيلع هللا ىلصوعن املقدام أن رسول اهللا 
مل آتكم به فهو عليهم وأنتم منه براء، وإن أمـروكم بـيشء أمروكم بيشء مما 

 بـأنكم إذا لقيـتم مكم به؛ فإهنم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه؛ ذلكـجئتمما 
ًربنا أرسلت إلينا رسـال : قولونتف. لمُال ظ: لم، فيقولُربنا ال ظ: ربكم قلتم

ّفأطعنــاهم، واســتخلفت علينــا خلفــاء فأطعنــاهم، وأمــرت علينــا أمــراء 
 .»صدقتم، هو عليهم وأنتم منه براء: فيقول. فأطعناهم

 ملسو هيلع هللا ىلصُهنانا كرباؤنـا مـن أصـحاب حممـد :  قال— مالك وعن أنس بن
ُال تسبوا أمراءكم وال تغشوهم وال تبغضوهم، واتقوا اهللا«: قال ّ ، واصـربوا؛ ّ

 .»ّفإن األمر قريب
طاعة فـيام عىل املرء املسلم ال«:  قالملسو هيلع هللا ىلصّ أن رسول اهللا گوعن ابن عمر 

 .»فإذا أمر بمعصية، فال سمع وال طاعة. إال أن يؤمر بمعصية. أحب أو كره
يل أموركم بعـدي َيَس«:  قالملسو هيلع هللا ىلصّ أن النبي —وعن عبد اهللا بن مسعود 

 .»ؤخرون الصالة عن مواقيتهاُ، ويطفئون السنة، ويعملون بالبدعةُرجال ي
                                                       

، )٢٠/٢٧٨ (»الكبـري«، والطرباين يف )١٠٤٨ (»السنة« أخرجه ابن أيب عاصم يف كتاب :صحيح) ١(
 .)]٤٥٤ص (»ظالل اجلنة«[، )٨/١٥٧ (»السنن«، والبيقي يف )١٨٧٣ (»الشاميني«ند ويف مس

، )٧٥٢٣ (»الـشعب«، والبيهقـي يف )١٠١٥ (»الـسنة« أخرجه ابن أيب عاصـم يف :إسناده جيد) ٢(
 )].٤٤٤ص (»ظالل اجلنة«[

 ).١٨٣٩(، ومسلم )٧١٤٤(واللفظ له، والبخاري ) ٢٨٦٤( أخرجه ابن ماجه :صحيح) ٣(



 

 ٢٤٦ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

تسألني يا ابـن أم «: إن أدركتهم، كيف أفعل؟ قال! يا رسول اهللا: فقلت
 .»عبد كيف تفعل؟ ال طاعة ملن عىص اهللا

مـن أهـان «:  يقـولملسو هيلع هللا ىلصسـمعت رسـول اهللا :  قـال—َوعن أيب بكرة 
 .»ه اهللاسلطان اهللا أهان
َّمن أجل سلطان اهللا؛ أجله اهللا يوم القيامة«:  قال—ًوعنه أيضا  َ َ«. 

أمل تـسمع بقـول رسـول : َوعن عياض بن غنم أنه قال هلشام بن حكيم
، ولكن يأخـذ بيـده ُلذي سلطان فال يبده عالنيةمن أراد أن ينصح «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 .»ّفيخلو به فإن قبل منه فذاك؛ وإال كان قد أدى الذي عليه
  ًوإذا رأيت الرجل يـدعو عـىل الـسلطان فـاعلم أنـه صـاحب هـوى، 

  صـاحب سـنة إن وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصالح، فـاعلم أنـه 
 .شاء اهللا

                                                       
، )٣/١٢٧ (»الـسنن«، والبيهقـي يف )١/٣٩٩(، وأمحـد )٢٨٦٥( أخرجه ابن ماجـه :صحيح) ١(

 )].٢٣٣٢ (» ابن ماجهصحيح«[

، وابـن )٣٦٧٠ (»البحر الزخـار«، والبزار )٥/٤٢(، وأمحد )٢٢٢٤( أخرجه الرتمذي :حسن) ٢(
 )].٤٤٥ص (»ظالل اجلنة«[، )١٠١٨ (»السنة«أيب عاصم يف 

 )].٢٢٩٧ (»الصحيحة«[، )١٠٢٥ (»السنة«صم يف كتاب  أخرجه ابن أيب عا:حسن) ٣(

، واحلـاكم )٣/٤٠٣(، وأمحـد )١٠٩٦ (»الـسنة« أخرجـه ابـن أيب عاصـم يف كتـاب :صحيح) ٤(
 )].٤٧٧ص (»ظالل اجلنة«[، )٨/١٦٤ (»السنن«، والبيهقي يف )٣/٣٢٩(

 ).١١٣ص( للربهباري »رشح السنة«) ٥(



 

 ٢٤٧ عالفصل الراب

يـا : ، قيل لـهلو كانت يل دعوة ما جعلتها إال يف السلطان«: لقول فضيل
ُإذا جعلتهـا يف نفـيس مل تعـدين، وإذا جعلتهـا يف : ّفرس لنا هذا، قال! أبا عيل َ

 .»السلطان صلح، فصلح بصالحه العباد والبالد
ُفأمرنا أن ندعو هلم بالصالح، ومل نؤمر أن نـدعو علـيهم، وإن ظلمـوا 
وإن جاروا؛ ألن ظلمهم وجـورهم عـىل أنفـسهم، وصـالحهم ألنفـسهم 

 .وللمسلمني
وال نـرى اخلـروج عـىل : (قولـه«: »رشح العقيدة الطحاويـة«جاء يف 

 ًأئمتنا ووالة أمورنـا، وإن جـاروا، وال نـدعوا علـيهم، وال ننـزع يـدا مـن
 فريـضة؛ مـا مل يـأمروا -عـز وجـل-طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة اهللا 
 ).بمعصية، وندعو هلم بالصالح واملعافاة

Î Í Ì Ë Ê É È Ç : قال تعـاىل«: قال الشارح

Ñ Ð Ï]٥٩:النساء[. 
 أطاع اهللا، ومـن من أطاعني فقد«: ّأنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيح عن النبي 

، ومن يطع األمري فقد أطاعني، ومن يعص األمري فقـد عصاين فقد عىص اهللا
 .»...، وذكر أدلة كثرية عىل ذلك»عصاين

                                                       
 ).٣٧٩ص() ١(

 ).١٨٣٥(، ومسلم )٢٩٥٧( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(



 

 ٢٤٨ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

ّوأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فألنه «: ً أيضا»الرشح«وجاء يف 
 من طاعتهم من املفاسد أضعاف ما حيصل من جورهم، يرتتب عىل اخلروج

بل يف الصرب عىل جورهم تكفري السيئات ومضاعفة األجور، فإن اهللا تعاىل 
ُما سلطهم علينا إال لفساد أعاملنا، واجلزاء من جنس العمل، فعلينا  ّ

Ï : االجتهاد يف االستغفار والتوبة وإصالح العمل، قال تعاىل

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï : ، وقال تعاىل]الشورى[

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×]وقال تعاىل]١٦٥:آل عمران ، : Ù Ø ×

ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú]وقال تعاىل]٧٩:النساء ، : �

، أراد الرعية أن ]األنعام[¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨
 .»يتخلصوا من ظلم األمري الظامل، فليرتكوا الظلم

- 

ّراعـي والرعيـة ُال بد لنا أن نعلم أن أمن البالد مرتبط بالتفـاهم بـني ال
واحلاكم واملحكوم؛ حتت راية التناصح باحلكمة واملوعظة احلسنة، وهذا مما 

 .يقوي الصف الداخيل، حلامية البالد من عبث العابثني

                                                       
 ).٣٨١ص() ١(
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ّوالتوايص باحلق والصرب، والتواصل بني الراعي والرعية؛ مـن أسـباب 
 .طاعة الرمحن، ونرصة السلطان، وقهر الشيطان

وب الطاعة للحاكم؛ ما مل يـصدر منـه الكفـر وقد وردت النصوص بوج
وهـو -دخلنا عىل عبادة بن الـصامت «: البواح حلديث جنادة بن أيب أمية، قال

النبـي ، سمعته من أصلحك اهللا، حدث بحديث ينفعك اهللا به: ، قلنا-مريض
أن بايعنـا عـىل «: -فـيام أخـذ علينـا-:  فبايعناه، فقالملسو هيلع هللا ىلصدعانا النبي :  قالملسو هيلع هللا ىلص

َالسمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا، وعرسنا ويـرسنا، وأثـرة َ ُ ُ  علينـا، وأن ال
ًأهله إال أن تروا كفرا بواحا، عندكم من اهللا فيه برهان ُننازع األمر ً«. 

 أو الكفـر بـالقرآن، أو الـسجود لغـري وهذا كأن يأمر بعبادة األوثـان،
 ً.هذا أوال... الرمحن، 
ّ فإنه من اجلدير بالذكر؛ أنه ال جيوز هـذا اخلـروج إذا مل يمـض :ًثانياّأما  ِّ

ُما من قوم يعمل فيهم باملعايص؛ هم أعـز مـنهم «: ملسو هيلع هللا ىلصالرشط املبني يف قوله 
ِّوأمنع ال يغريون  .»ّ؛ إال عمهم اهللا بعقابُ

ّفإذا مل يكن من يعمل فيهم باملعايص أعز وأمنع؛ كان هلم العذر يف عـدم  ُ
 .التغيري

                                                       
 .»الكرماين«. عىل استئثار األمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم: أي: أثرة) ١(

 .»الكرماين«. اإلمارة: أي) ٢(

 ).١٧٠٩(، ومسلم )٧٠٥٦، ٧٠٥٥( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(
 وابــن حبــان ،)٤/٣٦٤(، وأمحــد )٤٣٣٩(، وأبـو داود )٤٠٠٩( أخرجــه ابــن ماجــه :حـسن) ٤(

 )].٣٢٥٤ (»صحيح ابن ماجه«[، )٣٠٠(



 

 ٢٥٠ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

 فإنه يتأكد عدم جواز اخلروج عىل احلاكم، إذا كـان هـذا اخلـروج :ًثالثا
الــدماء، ُســيحقق مفاســد أكثــر مــن املفاســد التــي يــراد تغيريهــا؛ كإراقــة 

ُّواستجالب املذابح، ونرش الذعر والتمزق والتفـرق، وتـدخل األعـداء يف  ُّ
شؤون البالد، وإثارة التفرقة العنرصية والطائفية، فكيف إذا وقع هـذا كلـه 

 !أو معظمه، ومل حيصل العدل املراد، بل وازداد الظلم والفساد؟
ِّهذا مع التنبيه إىل خطر الرايات العمية من أماكن كثري ة؛ تسعى إلفـساد ُ

 .واهللا ويل التوفيق. البالد والعباد
إذ -فتنـة ابـن األشـعث : ّملا كانت الفتنـة«: قال سليامن بن عيل الربعي

 انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو اجلوزاء وعبد اهللا -قاتل احلجاج بن يوسف
مـا : يا أبا سـعيد: ُبن غالب، يف نفر من نظرائهم، فدخلوا عىل احلسن فقالوا

قول يف قتال هذا الطاغية الذي سفك الـدم احلـرام، وأخـذ املـال احلـرام، ت
 فقـال -وذكـروا مـن أفعـال احلجـاج: قـال-وترك الصالة وفعل وفعل؟ 

فإهنا إن تكن عقوبـة مـن اهللا؛ فـام أنـتم بـرادي ! أرى أن ال تقاتلوه: احلسن
عقوبة اهللا بأسيافكم، وإن يكن بـالء فاصـربوا حتـى حيكـم اهللا وهـو خـري 

 .»!ِطيع هذا العلج؟ُن: احلاكمني، فخرجوا من عنده وهم يقولون
وقد نص األئمة والعلامء عىل خطأ ابن األشعث ومن معـه يف اخلـروج 

ُّوالعجـب كـل «: عىل احلجاج، وقد عرب عن هـذا اإلمـام ابـن كثـري بقولـه ُ
العجب من هؤالء الذين بايعوه باإلمارة وليس من قريش، وإنام هو كنـدي 
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 يـوم الـسقيفة عـىل أن اإلمـارة ال ﴾ وقد اجتمـع الـصحابة من اليمن،
 باحلديث يف ذلـك؛ حتـى —ّتكون إال يف قريش، واحتج عليهم الصديق 

ٌإن األنصار سألوا أن يكون منهم أمري مع أمـري املهـاجرين، فـأبى الـصديق  ّ
؛ فكيـف يعمـدون إىل خليفـة قـد بويـع لـه باإلمـارة عـىل ...عليهم ذلـك

فيعزلونه، وهـو مـن صـليبة قـريش، ويبـايعون لرجـل املسلمني من سنني 
ّوهلذا ملا كانت هذه زلة وفلتـة ! ًكندي بيعة مل يتفق عليها أهل احلل والعقد؟ ّ
 .»نشأ بسببها رش كثري، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

َإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر «:  قال—وعن حذيفة بن اليامن 
 .» أن ترفع السالح عىل إمامكُّحسن، وليس من السنة

لعلك تبقـى حتـى تـدرك : —قال يل عمر : وعن سويد بن غفلة قال
ٌالفتنة، فاسمع وأطع، وإن كان عليك عبد حبـيش، إن رضبـك فاصـرب، أو 

ًسمعا : دينك فقلحرمك أو ظلمك فاصرب، وإن أرادك عىل أمر ينقصك يف 
 .وطاعة دمي دون ديني

ُولنعلم أن منهج السلف يف مسائل احلكم واخلالفة والبيعة؛ إنام يكـون 
 .ُمن خالل أهل احلل والعقد؛ ال بالثورات واخلروج عىل احلكام

                                                       
 ).٢٨ص (»من سري علامء السلف عند الفتن«عيل الصياح يف كتابه . ذكره د) ١(

، ونعـيم بـن )٧٥٠٣ (»الـشعب«، والبيهقي يف )طبعة عوامة-٢١/٢٧٢(أخرجه ابن أيب شيبة ) ٢(
 ).٣٨٤ (»الفتن«محاد يف 

، وابـن )٧٠ (»الـرشيعة«، واآلجـري يف )٣٨٥ (»الفتن« ُ أخرجه نعيم بن محاد يف:إسناده حسن) ٣(
 ).٨/١٠٩ (»السنن«، والبيهقي يف )طبعة عوامة-١٨/٢٤٤)أيب شيبة 



 

 ٢٥٢ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

- 

 .ال شك أن العدل حمبوب بالفطرة، والنفوس حتب العدل وتكره الظلم
 اخلروج عىل احلاكم املسلم فيـه مفاسـد كثـرية، ولـيس هـو مـن بيد أن

 .وسائل اإلصالح الرشعية، وال هو من سبيل املؤمنني
 .ملسو هيلع هللا ىلصًلذلك مل يقبل عثامن أن يتنحى عن اخلالفة؛ امتثاال ألمر رسول اهللا 

ًإن اهللا مقمصك قميصا فإن أرادك املنـافقون! يا عثامن«: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال له  َ ُ ِّ َُ 
 .»عىل خلعه فال ختلعه

: وهذا له تعليل ال بد من التنبيه إليه، وهذا يتضح بام يرويـه نـافع، قـال
انظـر مـا يقـول : دخل ابن عمر عىل عثامن وعنده املغرية بن األخنس فقال«

َإذا خلعتهـا : عمـرابـن : فقـال. اخلعها، وال تقتل نفسك: يقولون! هؤالء
فـإن مل ختلعهـا هـل يزيـدون عـىل أن : قـال. ال: َّأخملد أنت يف الدنيا؟ قـال

فـال : قـال. ال: ًفهل يملكون لك جنة أو نارا؟ قـال: ال، قال: يقتلوك؟ قال
ُأرى أن ختلع قميصا قمصكه اهللا، فتكون سـنة كلـام كـره قـوم خليفـتهم أو  ً

 .»إمامهم قتلوه
                                                       

، )٣/١٠٦(، واحلـاكم )٦/٧٥(، وأمحـد )١١٧٩ (»الـسنة« أخرجه ابن أيب عاصم يف :صحيح) ١(
 )].٥١٧ص (»ظالل اجلنة«[

ه الـدكتور حممـد عبـد الوهـاب العقيـل ، وذكر)٣٥٩) (—ترمجة عثامن (أخرجه ابن عساكر ) ٢(
 ).١٦٢ص (»الفتنة وموقف املسلم منها«حفظه اهللا يف كتابه 
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ِّ التنحـي عـن اخلالفـة لذاتـه —املؤمنني عثامن وهكذا مل يرفض أمري 
 حـني گونفسه كام هو بني، ولكن ملصلحة األمة وهذا قد بينه ابن عمـر 

، فتكون سنة كلـام كـره قـوم ًفال أرى لك أن ختلع قميصا قمصكه اهللا«: قال
 .»خليفتهم أو إمامهم قتلوه

ن يكون سنة متبعة يف خـروج النـاس عـىل احلكـام، ومـا وذلك خمافة أ
 .يرتتب عىل ذلك من املفاسد والفوىض وإراقة الدماء

 مل يرض أن يقاتـل، ملـصلحة —أن أمري املؤمنني عثامن : واألمر الثاين
 .ًاألمة أيضا، وأراد أن يقي بدمه دماء املسلمني

 ودفع الـرشور ً منهجا لنا لدرء املفاسد—ّفهال جعلنا ما سلكه عثامن 
 !ما أمكن ذلك

- 
إن هناك من يؤجج الثورات ويسعى إلشعاهلا حتت عنوان حتقيق احلرية 

 .والسعادة، واملزيد من الرغبات واملطالب، وتلبية احلاجات
 !من أين يأيت هذا احلاكم املثايل؛ واحلكومة املثالية؟: والسؤال

 ًديدا وفيهم هذا احلاكم، وأفراد حكومته؟ًأينشئ اهللا سبحانه خلقا ج
 !أم يكون ذلك من أبناء البالد نفسها؟

ًوهل يتوقع املحتجون واملتظاهرون أن ينزل شخص من السامء تنـزيال،  َّ ُ ّ
ــيض  ــاس مجــيعهم، ويق ــات الن ــي رغب ــصيال؛ يلب ــصنع تف ــصل يف م ُأم يف ّ ًُ

ّحاجاهتم، ويأيت هلم بامئدة من السامء تكون عيدا ألوهلم و  !!آخرهمً



 

 ٢٥٤ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

ُوحيقق آمال املـسلمني والنـصارى والعلامنيـني وامللحـدين والقـوميني 
ِّوالبعثيني واملعتـدلني واملتطـرفني، واملتعـصبني لـشامل البلـد، واملنحـازين 

 !!جلنوهبا واملوالني لرشقها، واملتفانني لغرهبا
ُأم أن هذه االجتاهات املتناقضة، واألفكار املتعارضة يسهل عالجها َ ّ!! 

ِ املعلوم أنه يغلب عىل كل جيل وزمان وبـالد؛ طبـاع وخـصائص ومن
 .-مع تفاوت ذلك فيام بينهم-وصفات 

 .، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنمملسو هيلع هللا ىلصّوخري الناس قرن النبي 
وهذه اخلريية يف العلم، والعمل، والسلوكيات، واملصداقية، واألخوة، 

 .ّب املناهي واملحرماتوالتآلف، والتعاون، والبذل، والعطاء، واجتنا
ّوكلام مضت القرون صار الناس إىل السلبيات أقرب، وقد قال رسـول  ّ

ّال يأيت عليكم زمان إال الذي بعده رش منه«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا   .»، حتى تلقوا ربكمٌ
قـرون فيجب أن نعلم أن واقع الناس اآلن خيتلـف عـن جيـل تلـك ال

 .املباركة
ولنعلم أن احلاكم ال بد أن يأيت من جـنس الطبقـة، والبلـد، والزمـان؛ 
ّوأال نعيش اخليال واألحالم واألوهام، وعلينا أن نـسعى لتغيـري مـا نحـن 

                                                       
خريكم قرين، ثم الذين يلوهنم، ثـم الـذين «: ّ أنه قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي گعن عمران بن حصني ) ١(

 ).٢٥٣٥(، ومسلم )٦٤٢٨(، أخرجه البخاري »يلوهنم

 .—نس ، من حديث أ)٧٠٦٨( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(



 

 ٢٥٥ عالفصل الراب

ٍعليه من العيوب والذنوب؛ لنكون عىل حـال يـصبو إليهـا النـاس، وبـاهللا 
 .التوفيق

 :اكم نوعاناحل: أقول ألجل التوضيح، وإزالة االلتباس
 -عز وجل-حاكم حيكم بكتاب اهللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصوسنة نبيه 
حــاكم عنــده عــدل وظلــم، حيكــم 
بــبعض النــصوص مــن الكتــاب 

 .والسنة، ويرتك بعضها
ــق العــدل بقــدر  حيــرص عــىل حتقي

 .إمكانه، حيب شعبه وحيبونه
يعاين النـاس يف الدولـة مـن بعـض 
الفساد والظلم، وتوجـد احلريـات، 

ــ ــالد أكث ــة يف ب ــي متفاوت ــن وه ر م
ـــراء  ـــود فق ـــع وج ـــرى، م ُاألخ

 .وحمتاجني، وأغنياء ومورسين
هل عند نجاح هذه الثورات سيكون احلاكم القادم من القسم : السؤال

 ِاألول؟ أم من القسم الثاين؟ وما الذي يضمن هذا؟
ٌأم يمكن أال يكون من النوعني، بل هو نوع ثالث يسء ّ!! 

ُ والرتويـع، ومـا يـرتك يف هذا مع االنتبـاء إىل نـزف الـدماء، والتقتيـل
ّما الفتوى الراجحـة بعـد : النفوس من حقد وضغينة، والسؤال األخري هنا

ًالتدبر والتأمل؟ وما هو األقل رشا؟ واألخف رضرا؟ ًّ 



 

 ٢٥٦ فتنة املظاهرة واخلروج عىل والة األمر

إن كان هللا خليفة يف األرض، فرضب ظهـرك، وأخـذ «: ملسو هيلع هللا ىلصوإن مما قاله 
 .»شجرة ٌّ وأنت عاض بجذلْتُمَفّ؛ فأطعه وإال مالك

 هل للخليفة وجود؟: السؤال
ال، لـيس هنـاك خليفـة يف : أطعـه، وإن قـال: نعم، قلنا: فإن قال قائل
 .ٌّفمت وأنت عاض بجذل شجرة: األرض، قلنا
ّإما الطاعة، وإما االعتـزال، ولـيس : إن األمر حمصور بني شيئني: أقول ّ
 .-كام يزعمون-لث كاخلروج عىل السلطان هناك أمر ثا

فـام «: -ً أمـورا يف الفـتنملسو هيلع هللا ىلص، بعد أن سمع مـن النبـي —قال حذيفة
فـإن مل : ، قلـتتلزم مجاعة املسلمني وإمامهم: تأمرين إن أدركني ذلك؟ قال

فاعتزل تلـك الفـرق كلهـا، ولـو أن تعـض : ل؟ قامجاعة وال إمامهلم يكن 
 .» حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك،بأصل شجرة

ٌّفإن متت يـا حذيفـة وأنـت عـاض عـىل «: ويف طريق من طرق احلديث
 .»ً أحدا منهمجذل خري لك من أن تتبع

                                                       
 . أصل الشجرة يقطع-بالكرس والفتح-اجلذل ) ١(

البحـر «، والبـزار )٤/٤٧٩(، واحلـاكم )٥/٤٠٣(، وأمحـد )٤٢٤٤( أخرجه أبـو داود :حسن) ٢(
 )].٣٥٦٩ (»صحيح أبو داود«[، )٢٩٦٠ (»الزخار

 ).١٨٤٧(، ومسلم )٧٠٨٤( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(

، )٧٣٤٣ (»األوســط«، والطــرباين يف )٥/٣٨٦(، وأمحــد )٤٢٤٦( أخرجــه أبــو داود :حــسن) ٤(
 )].٣٥٧١ (»صحيح أبو داود«[، )٥/١٧ (»الكربى«والنسائي يف 



 

 ٢٥٧ عالفصل الراب

- 

وإننا لنسمع هذه األيام متجيد الثورات والطعن فـيمن خيـالف، واهتـام 
 !!عمالء النظام: ويبلغ احلد إىل االهتام باخليانة وقوهلم... من يسكت 
 هؤالء عمالء النظام، فهل أنتم أهل الفوىض؟: فأقول

 .نقصد عمالء السلطان: فإن قالوا
 ن قادم؟وأنتم ليس لكم سلطان، أم أنتم عمالء لسلطا: أقول

ّوعىل كل حال؛ فإن من خيالف اآلن يف اخلروج عىل السلطان؛ يتهم أنـه 
َمن أعوان السلطان، وسيظل هذا إىل بضع سنني أو أكثر ثـم ينـسى النـاس 
ّاألمر، ويتكرر املشهد باهتام السلطان الثاين، وأنه من يسكت عنه فإنـه مـن 

 !!وهكذا.. املتآمرين
 .ا من ثار عىل غريه؛ ثار غريه عليهفإىل متى تظل هذه الثورات؛ لطامل

أليس ينبغي التفكري بسلوك السبيل الصحيح؛ الذي رشعه رب العاملني 
 .]سبحانه لتحقيق سعادة البرشية

                                                       
 ).١٥٤-١٤٢ص (»الفتن وسبيل النجاة منها«) ١(





 

 ٢٥٩ الفصل اخلامس

 
لقد نفعني اهللا بكلمة أيام اجلمل، ملا بلـغ النبـي :  قال—عن أيب بكرة 

 .»ّلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة«: َّ ملكوا ابنة كرسى، قالً أن فارساملسو هيلع هللا ىلص
ُوعن عديسة بنت أهبان قالت  هاهنـا —ملا جاء عيل بن أيب طالـب «: ُ

نني عـىل هـؤالء القـوم؟ يا أبا مسلم أال تعي: ، دخل عىل أيب، فقال)البرصة(
: يـا جاريـة، أخرجـي سـيفي، قـال: فدعا جارية لـه، فقـال: بىل، قال: قال

َإن خلييل وابن عمـك : فأخرجته، فسل منه قدر شرب، فإذا هو خشب، فقال
فـإن . »ًإذا كانت الفتنة بني املسلمني؛ فاختذ سيفا مـن خـشب«:  عهد إيلملسو هيلع هللا ىلص

 .»ال حاجة يل فيك وال يف سيفك: شئت خرجت معك، قال
  ِّكنـت يف جـيش ابـن الـزبري، فتـويف «: وعن أيب العجالن املحاريب، قال

ادفـع إيل اجلمـل؛ :  يف سبيل اهللا، فقلت البنـهابن عم يل، وأوىص بجمل له
فأتينا ابن . اذهب بنا إىل ابن عمر حتى نسأله: بري، فقالفإين يف جيش ابن الز

ّإن والـدي تـويف، وأوىص بجمـل يف سـبيل ! يا أبا عبد الرمحن: عمر، فقال
اهللا، وهذا ابن عمي، وهو يف جيش ابن الزبري، أفأدفع إليه اجلمل؟ قال ابـن 

                                                       
 ).٧٠٩٩(أخرجه البخاري  :صحيح) ١(
، والطـرباين يف )٥/٦٩(، وأمحـد )٢٢٠٣(، والرتمـذي )٣٩٦٠( أخرجـه ابـن ماجـه :صحيح) ٢(

 )].١٣٨٠ (»الصحيحة«[، )٨٤٥٧ (»األوسط«



 

 ٢٦٠ أقوال ومواقف للسلف الصالح يف الفتن

ٍإن سبيل اهللا كل عمل صـالح، فـإن كـان والـدك إنـام أوىص ! يا بني: عمر
ً، فإذا رأيت قوما مسلمني يغزون قوما مـن -عز وجل-له يف سبيل اهللا بجم ً

ّاملرشكني، فادفع إليهم اجلمل؛ فإن هذا وأصحابه يف سبيل غلامن قـوم أهيـم 
 .«يضع الطابع

أال تقاتـل؟ : ملا كان يوم الدار، قيـل لعـثامن«:  قالت﴿وعن عائشة 
ّفكنا :  عىل عهد، سأصرب عليه، قالت عائشةملسو هيلع هللا ىلص ُقد عاهدت رسول اهللا: قال

 .» عهد إليه فيام يكون من أمرهملسو هيلع هللا ىلصنرى أن رسول اهللا 
قـدم أبـو ذر عـىل عـثامن مـن الـشام، «: وعن عبد اهللا بن الصامت قال

  َ، افـتح البـاب حتـى يـدخل النـاس، أحتـسبني مـن يا أمـري املـؤمنني: فقال
  قــوم يقــرؤون القــرآن ال جيــاوز حنــاجرهم، يمرقــون مــن الــدين مــروق 

ِ ثم ال يعودون فيه حتى يعود الـسهم عـىل فوقـهالسهم من الرمية ُ  هـم  
  أن أقعـد ملـا قمـت، والذي نفيس بيـده؛ لـو أمرتنـي ! رش اخللق واخلليقة؟

ًولو أمرتني أن أكون قائام لقمت ما أمكنتني رجالي، ولو ربطتني عىل بعري؛ 
                                                       

 .اخلاتم، وهو كناية عن استالم احلكم، وكان رأي ابن عمر ترك القتال يف الفتنة) ١(

 )].٢٨٤ (»صحيح األدب املفرد«[، )٣٦٩ (»األدب املفرد« أخرجه البخاري يف :إسناده حسن) ٢(

، )٣٧١١ (، والرتمـذي)٦/٥١(، وأمحـد )١١٧٦ (»الـسنة« أخرجه ابن أيب عاصم يف :صحيح) ٣(
 )].٥١٧(ص »ظالل اجلنة«[، )١١٣(وابن ماجه 

ُالصيد الذي ترميه فتقصده، وينفذ فيه سهمك: الرمية) ٤(  .»النهاية«. ُ

موضع الوتر من السهم، وهذا تعليق باملحال، فإن ارتداد السهم عـىل الفـوق حمـال، : عىل فوقه) ٥(
 .»عون املعبود«. ًفرجوعهم إىل الدين أيضا حمال



 

 ٢٦١ الفصل اخلامس

ُمل أطلق نفيس حتى تكون أنت الذي تطلقني، ثم اسـتأذنه أن يـأيت الربـذة،  ُ
: أبو ذر، فـنكص العبـد، فقيـل لـه: فأذن له، فأتاها فإذا عبد يؤمهم، فقالوا

 أن أسمع وأطيع، ولو لعبـد حبـيش: ث بثالملسو هيلع هللا ىلصأوصاين خلييل «: تقدم فقال
 .«جمدع األطراف

أتـاين «: ، قـال—ًوهناك حديث أكثر بيانا يف هذا املقام، يرويه أبو ذر 
ًأال أراك نائام :  وأنا نائم يف مسجد املدينة، فرضبني برجله، وقالملسو هيلع هللا ىلصنبي اهللا 

فكيـف تـصنع إذا : غلبتنـي عينـاين، قـال! بـىل يـا نبـي اهللا: قلت: ، قالفيه
 ؟خرجت منهُأ

أال أدلـك : ملسو هيلع هللا ىلصما أصنع يا نبي اهللا، أرضب بسيفي؟ فقال النبـي : قلت
ًعىل ما هو خري لك من ذلك، وأقرب رشدا؟ تـسمع وتطيـع، وتنـساق هلـم 

 .«حيث ساقوك
 يف إبله، فجـاءه —كان سعد بن أيب وقاص : وعن عامر بن سعد قال
: أعوذ باهللا من رش هذا الراكب، فنزل فقال لـه: ابنه عمر، فلام رآه سعد قال

أنزلت يف إبلك وغنمك، وتركت الناس يتنازعون امللـك بيـنهم؟ فـرضب 
                                                       

 .مقطع األعضاء: أي) ١(

 )].١٢٨٦ (»صحيح موارد الظمآن«[، )٥٩٣٣( أخرجه ابن حبان :صحيح) ٢(

 .وهذا ما مل يكن يف معصية، فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق) ٣(

 »ختـريج الـسنة«، و)١٢٨٥ (»صحيح موارد الظمآن«أخرجه أمحد وابن حبان وغريمها، وانظر ) ٤(
)١٠٧٤.( 



 

 ٢٦٢ أقوال ومواقف للسلف الصالح يف الفتن

إن اهللا حيـب «:  يقـولملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا ! اسكت: سعد يف صدره فقال
 .«اخلفي العبد التقي الغني

أي «: جاءه ابنه عمر فقـال: ويف رواية أخرى عن عامر بن سعد أنه قال
ًال واهللا حتـى أعطـى سـيفا، إن ! ؟ًأيف الفتنـة تـأمرين أن أكـون رأسـا! بني

َرضبت به مؤمنا ن  قتلـه، سـمعت رسـول اهللا ً، وإن رضبت به كافرابا عنهً
 .»، حيب الغني اخلفي التقي-عز وجل-إن اهللا : ، يقولملسو هيلع هللا ىلص

ُمـا أحـد مـن النـاس تدركـه «: —قال حذيفة : وعن ابن سريين قال
ُالفتنة، إال أنا أخافها عليه ّت رسـول اهللا ّ، إال حممد بن مسلمة، فإين سـمع

 .»ال ترضك الفتنة:  يقولملسو هيلع هللا ىلص
ّإين ألعـرف :  فقال—دخلنا عىل حذيفة «: وعن ثعلبة بن ضبيعة قال
ًرجال ال ترضه الفتن شـيئا ، مـرضوب فخرجنـا فـإذا فـسطاط: ، قـالً

                                                       
 .غني النفس: أي) ١(
 .نقطع للعبادة، واالشتغال بأمور نفسهامل) ٢(
 ).٢٩٦٥( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(
 .مل يقطع: أي) ٤(
، )١/١٣٧(، وأبـو نعـيم )١١٨٨ (»البحر الزخـار«، والبزار )١/١٧٧( أخرجه أمحد :صحيح) ٥(

 ].»املوسوعة احلديثية«[
ً شـهد بـدرا  هو من أكـابر الـصحابة،—أخاف مرضة تلك الفتنة عليه، وحممد بن سلمة : أي) ٦(

 .»اخلالصة«واملشاهد كلها، استوطن املدينة واعتزل الفتنة، كذا يف 
، واحلــاكم )طبعــة عوامــة-٢١/٨٨(، وابــن أيب شــيبة )٤٦٦٣( أخرجــه أبــو داود :صــحيح) ٧(

 )].٦٢٤٢ (»املشكاة«[، )٣/٤٩١(
 .خباء: بالضم أي: فسطاط) ٨(
 .منصوب:  أي)٩(



 

 ٢٦٣ الفصل اخلامس

مـا أريـد أن :  فسألناه عن ذلك فقـال— مسلمة فدخلنا فإذا فيه حممد بن
 .«عام انجلت ، حتى تنجيليشتمل عيل يشء من أمصاركم

ّ أنـه ال تـرضه الفتنـة قـد ملسو هيلع هللا ىلصفإن كان الذي شهد لـه رسـول اهللا : قلت
 !ُاعتزل واختفى، فام بال من ختشى عليه الفتنة من أبناء هذا الزمان؟

يا أبـا عبـد اهللا مـا «: ه قيل له أن—وعن ربعي بن حراش عن حذيفة 
آمرك أن تنظر أقـىص بيـت مـن دارك فـتلج : ؟ قالتأمرنا إذا اقتتل املصلون

ْها بؤ بإثمي وإثمك، فتكون كابن آدم: فيه، فإن دخل عليك فتقول ُ«. 
 عـرشة ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا هاجت الفتنة وأصحاب رسـو«: وعن ابن سريين قال

 .»، بل مل يبلغوا ثالثنيآالف، فام حرضها منهم مائة
 فرجونـا گخرج علينا عبد اهللا بن عمـر «: وعن سعيد بن جبري قال

ًأن حيدثنا حديثا حسنا ! يـا أبـا عبـدالرمحن: فبادرنا إليه رجل، فقـال: ، قالً
                                                       

 . أمصاركمال أريد أن أسكن وأقيم يف: املعنى) ١(

 .شفُ الظالم إذا كأنجىل: تنكشف وتزول، يقال: حتى تنجيل، أي) ٢(

جتلت وتبينت، يقال للشمس إذا خرجت من الكسوف، جتلت وانجلت، وهو : أي: عام انجلت) ٣(
 .انفعال من التجلية، والتجلية التبيني

 )].٣٨٩٩ (»صحيح أبو داود«[، )٣/٤٩٢(، واحلاكم )٤٦٦٤( أخرجه أبو داود :صحيح) ٤(

 »اإلرواء«[ ، )طبعـة عوامـة-٢١/٤١(، وابـن أيب شـيبة )٤/٤٩٢( أخرجـه احلـاكم :صحيح) ٥(
)٨/١٠٢.[( 

وهذا اإلسناد من أصح إسناد عـىل وجـه «): ٦/٢٣٦ (»منهاج السنة«قال ابن تيمية رمحه اهللا يف ) ٦(
) ٢/٤٦٦( »الـسنة«األرض، وحممد بن سريين من أورع الناس يف منطقه، وأخرجـه اخلـالل يف 

 ).٢٦٧ص (»فقه الفتن«، ونقله الدكتور اإلدرييس حفظه اهللا يف )٨٢٧رقم (



 

 ٢٦٤ أقوال ومواقف للسلف الصالح يف الفتن

: ، فقالJ I H G F: حدثنا عن القتال يف الفتنة، واهللا يقول
 يقاتـل املـرشكني، ملسو هيلع هللا ىلصّ إنام كـان حممـد -ثكلتك أمك؟-هل تدري ما الفتنة 

 .»ُوكان الدخول يف دينهم فتنة، وليس كقتالكم عىل امللك
ّإن الفتنة ليست تأيت هتدي الناس، ولكن إنام تـأيت تقـارع «: ُ مطرفقال

ًمل ال قتلت فالنا؟ أحب إيل من أن يقـول مل : ، وألن يقول اهللاملؤمن عن دينه
 .»ًقتلت فالنا

جتيء حني جتيء لتهدي، ولكن لتقارع املـؤمن إن الفتنة ال «: ًوقال أيضا
 .»عن نفسه

* ِّقلت ليزيـد بـن عبـد اهللا الـشخري: وقال بشري بن عقبة مـا كـان «: ِّ
ّمطرف يصنع إذا هاج يف الناس هيج يلزم قعر بيتـه، وال يقـرب هلـم : ؟ قالُ

 .»مجعة وال مجاعة حتى تنجيل هلم عام انجلت
ّإن مطرف بن عبد اهللا قال«: وقال ثابت البناين لبثت يف فتنة ابن الـزبري : ُ

ًتسعا أو سبعا ما أخربت فيها بخرب، وال استخربت فيها عن خرب ً«. 
                                                       

 ).٧٠٩٥(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).١/٣٠٠ (»حلية األولياء«أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف ) ٢(

 ). ٧/١٤٢ (»الطبقات الكربى«انظر ) ٣(

 ).١٦٠ص (»ند الفتنسري علامء السلف ع«من هنا وإىل النجمة األخرى من كتاب ) ٤(

 ).٧/١٤٢ (»الطبقات الكربى«انظر ) ٥(

 ).٧/١٤٢ (»الطبقات الكربى«انظر ) ٦(



 

 ٢٦٥ الفصل اخلامس

ُحرص أال يستخرب وال خيـرب: قلت يجـه ذلـك ألقـوال أو ُ، خمافـة أن هيَ
 .أفعال، أو مشاركات يندم عليها

أو -ألن آخذ بالثقة يف القعود؛ أحب إيل من أن ألـتمس «: فّطرُوقال م
 .»؛ فضل اجلهاد بالتغرير-اطلب: قال

يـا :  يـوم القيامـة فيقـول-عـز وجـل-ألن يسألني ريب «: وقال كذلك
ّمطرف أال فعلت  .»مل فعلت: أحب إيل من أن يقول! ُ

ّأتى مطرف بـن عبـد اهللا «: قال محيد بن هالل  -زمـان ابـن األشـعث-ُ
أرأيـتم هـذا الـذي : كثـروا عليـه قـال، فلام أناس يدعونه إىل قتال احلجاج

: ال، قـال: ًتدعونني إليه هل يزيد عىل أن يكون جهادا يف سـبيل اهللا؟ قـالوا
 .»ُفإين ال أخاطر بني هلكة أقع فيها، وبني فضل أصيبه

لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطاهنم صربوا؛ ما لبثوا «: وقال احلسن
، ولكنهم جيزعون إىل السيف فيوكلون إليه، فو اهللا ما جاؤوا أن يفرج عنهم
 .»بيوم خري قط

ّذكر أيوب السختياين القراء الذين خرجـوا مـع ابـن «: قال محاد بن زيد ُ
ُال أعلم أحدا منهم قتل إال قد رغب عن مرصعه، وال نجـا :  فقالاألشعث ّ ُ ً

 .»ّأحد منهم إال محد اهللا الذي سلمه، وندم عىل ما كان منه
                                                       

 ).٧/١٤٣ (»الطبقات الكربى«انظر ) ١(
 ).٥٨/٣١٥ (»تاريخ دمشق«، و)٨٤٧رقم  (»الزهد الكبري«أخرجه البيهقي يف ) ٢(
 ).٥٨/٣١٥ (»تاريخ مدينة دمشق«، و)٧/١٤٣ (»الطبقات الكربى«انظر ) ٣(
 ).٧/١٦٤ (»الطبقات الكربى«انظر ) ٤(
 »تاريخ خليفة بن خياط«، و)٢/٥٢ (»املعرفة والتاريخ«، و)٧/١٨٧ (»الطبقات الكربى«انظر ) ٥(

 ).٢٨٧ص(



 

 ٢٦٦ أقوال ومواقف للسلف الصالح يف الفتن

ُرآين زبيد مع العـالء بـن عبـد الكـريم ونحـن «: وقال حممد بن طلحة
أو -ت اجلامجـم مـا ضـحكت، ولـوددت أن يـدي لو شهد:  فقالنضحك
 . »ّ قطعت من العضد وأين مل أكن شهدت-يميني: قال

كان منصور بن املعرتم خيتلف إىل زبيـد فـذكر «: وقال عقبة بن إسحاق
َّأن أهل البيت يقتلون َ مـا :  فقال زبيـد- اخلروج مع زيد بن عيليريده عىل- ُ

 .»ّأنا بخارج إال مع نبي، وما أنا بواجده
لقيت معبد اجلهني بمكة بعد ابن األشـعث وهـو «: قال مالك بن دينار

الفقهاء والنـاس، مل لقيت : ّ احلجاج يف املواطن كلها، فقالجريح، وقد قاتل
 *»ّأر مثل احلسن، يا ليتنا أطعناه، كأنه نادم عىل قتال احلجاج

* ٍال تزالـوا يف بـالء «: گقال عبد اهللا بن عمرو : قال أبو الزاهرية
ِوفتنة، وال يزداد األمر إال شدة، فإذا مل يـل الـوايل هللا ّ ّ، ومل يـؤد املـوىل عليـه ٍ

ُطاعة اهللا، فأوشكوا بكره اهللا، فإن كره اهللا أشد من كره الناس ُ ُ«. 
ما أنا إىل طريق من طـرقكم بأهـدى «:  قال—وعن حذيفة بن اليامن 

 .»بناعقها وقائدها إىل يوم القيامة، هي كائنة ومني بكل فتنة
                                                       

سـري أعـالم «، و)٣/١٠٩ (»املعرفـة والتـاريخ«، و)٩٦ (»سـؤاالت أيب عبيـد اآلجـري«انظر ) ١(
 ).٥/٢٩٧ (»النبالء

 .املصدر السابق) ٢(

 ).٥٩/٣٢٥ (»تاريخ مدينة دمشق«ظر ان) ٣(

 . لنعيم بن محاد رمحه اهللا»الفتن«من هنا وحتى آخر هذا الباب استفدته من كتاب ) ٤(



 

 ٢٦٧ الفصل اخلامس

واهللا ما أنا بالطريق إىل قرية من القرى، وال إىل مـرص «:  قال—وعنه 
 .»—، بأعلم مني بام يكون من بعد عثامن بن عفان من األمصار

ِأن تعرض عىل قلبك اخلري:  أي الفتن أشد؟ قال—وقيل له «  والرش، َ
 .»فال تدري أهيام تركب

ًيأيت عىل الناس زمان، يصبح الرجل بصريا، ويمـيس ومـا «: ًوقال أيضا
ْيبرص بشفره ُ«. 

 أبرشوا بدنيا عريضة تأكل إيامنكم، فمن كان«: ُعن أيب ثعلبة اخلشني قال
ُمنكم يومئذ عىل يقني من ربه؛ أتته فتنة بيضاء مسفرة، ومن كـان مـنكم عـىل  ّ

 .»ألودية سلكشك من ربه أتته فتنة سوداء مظلمة، ثم مل يبال اهللا يف أي ا
ُإن الفتنـة تعـرض عـىل القلـوب، فـأي قلـب«:  قال—وعن حذيفة  ُ 

، وأي قلب أنكرها نكتـت فيـه نكتـة بيـضاء، ُأرشهبا نكتت فيه نكتة سوداء
ًإن رأى حالال كـان فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم ال؟ فلينظر، ف

ًيراه حراما، أو حراما كان يراه حالال ً ً؛ فقد أصابته«. 
الفتنة حق وباطل يشتبهان، فمـن عـرف احلـق؛ مل تـرضه «: —وقال 
 .»الفتنة

                                                       
 .»النهاية«. حرف جفن العني الذي ينبت عليه الشعر: ُّالشفر) ١(

ًعيـاذا ّواملقصود تغري القناعة؛ ال ملعرفة جديدة من نصوص أو بيان علمي، وإنام ملجـرد اهلـوى، ) ٢(
 .باهللا تعاىل



 

 ٢٦٨ أقوال ومواقف للسلف الصالح يف الفتن

، يـديكمأقل ما تغلبون عليه من اجلهاد، اجلهاد بأ«:  قال—وعن عيل 
ثم اجلهاد بألسنتكم، ثم اجلهاد بقلوبكم، فأي قلب مل يعرف املعـروف، وال 

 .»ينكر املنكر، جعل أعاله أسفله
ٌإن طـال بكـم عمـر قليـل، فليوشـك «: وعن أيب عذبة احلرضمي قـال

يـا ليتنـي مكانـك، قـد : ّ، فيتمعـك عليـه يقـولبالرجل أن يأيت قرب محيمـه
 .»َنجوت، قد نجوت

ٌكيف أنت وفتنة أفضل النـاس فيهـا «:  قال—وعن حذيفة بن اليامن 
ٍّكل غني خفي ُنام هو عطاء أحـدنا، يطـرح بـه كيف؟ وإ: ؟ فقال أبو الطفيلَ

، ال ًكـن إذا كـابن خمـاض: ُكل مطرح، ويرمى به كل مرمى، فقال حذيفة
ُحلوبة فيحلب، وال ركوبة فريكب ُ«. 

ُفحذار أن تتعجـل وهتيجـك العواطـف؛ فتحلـب ومتتطـى ألغـراض  ُ ِّ ُ
 .اآلخرين وأهدافهم وأهوائهم
خذها مـن حني أخذت السيوف مأ- قال —ًوعن أيب صالح أن عليا 

 .»لوددت أين مت قبل هذا بعرشين سنة«: -الرجال
ٌلود عيل أنه مل يعمل ما عمل، ولود عـامر أنـه مل : (وقال احلسن البرصي ّ ّ ّ

ّيعمل ما عمل، ولود طلحة أنه مل يعمل ما عمل، ولود الزبري أنه مل يعمل مـا  ّ
 .»ّشحي مصاحفهم، أهل آخرة، فسيفوا بينهمِعمل، هبطوا عىل قوم متو

                                                       
 .مل تدرك ما أدركت من الفتن: أي) ١(

: ّاسم للنوق احلوامل، وهو ما دخل يف السنة الثانية؛ ألن أمه قد حلقت باملخـاض؛ أي: املخاض) ٢(
 .»النهاية«ًاحلوامل، وإن مل تكن حامال، وقيل غري ذلك، وانظر 



 

 ٢٦٩ الفصل اخلامس

 يف ملسو هيلع هللا ىلص أعهد إليك رسـول اهللا —قلت لعيل : وعن قيس بن عباد قال
ًما عهد إيل يف ذلك عهدا مل يعهده إىل الناس، ولكـن : ًهذا األمر شيئا؟ فقال ّ

ً فقتلوه، فكانوا فيه أسوأ صنيعا، وأسـوأ فعـال —الناس وثبوا عىل عثامن  ً
ُّمني، فرأيت أين أحق  .» هبا، فوثبت عليها، فاهللا أعلم أخطأنا أو أصبناّ

ٌما عهد إلينا يف اإلمارة عهدا، نأخذ به، إنام هـو يشء رأيتـه«: ويف لفظ ً ُ ،
ِفإن يك صوابا فمن اهللا، وإن يك خطأ فمن قبل أنفسنا ً«. 

ّسمعت سهل بن حنيف يقول بصفني«: وعن شقيق قال ُ : أهيا النـاس
 رأيكم فو اهللا لقد رأيتني يوم أيب جندل، ولو أسـتطيع أن أرد أمـر  اهتموا

  ، إال  لرددته، واهللا ما وضعنا سيوفنا عىل عواتقنا إىل أمر قطملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 

                                                       
 قالـه ،گقاتلـة بـني عـيل ومعاويـة موضع بني الشام والعراق بشاطئ الفرات، فيه وقعت امل) ١(

 .الكرماين رمحه اهللا

ُوذلك أن سهال كان يـتهم بالتقـصري يف القتـال، فقـال: اهتموا«: قال الكرماين رمحه اهللا) ٢( ً اهتمـوا : ّ
ًرأيكم، فإين ال أقرص فيها، وما كنت مقرصا وقت احلاجة كام يف يوم احلديبية، فإين رأيـت نفـيس 

ً لقاتلت قتاال ال مزيد عليه، لكن أتوقـف اليـوم ملسو هيلع هللا ىلصلفة حكم رسول اهللا ٍيومئذ لو قدرت عىل خما
ألن رده إىل : مل نـسب اليـوم إىل أيب جنـدل ال إىل احلديبيـة، قلـت: ملصالح املسلمني، فإن قلـت

ًاملرشكني كان شاقا عىل املسلمني، وكان ذلك أعظم ما جرى عليهم مـن سـائر األمـور، وأرادوا 
 .»ردوا أبا جندل، وال يرضون بالصلحالقتال بسببه، وأن ال ي

أي يوقعنـا يف : ، ومعنـى يفظعنـا)قط(مكان كلمة ) يفظعنا): (٧٣٠٨ (»صحيح البخاري«ويف ) ٣(
 .»الفتح«أمر فظيع، وهو الشديد يف القبح ونحوه، قاله احلافظ رمحه اهللا يف 



 

 ٢٧٠ أقوال ومواقف للسلف الصالح يف الفتن

 . »ّإىل أمر نعرفه؛ إال أمركم هذا هلن بناأس
نعـم : وكان شقيق إذا قيـل لـه أشـهدت صـفني، قـال«: قال األعمش
 .»وبئست صفون

إين ألرجو أن أكون أنـا «: —قال عيل : ّعن خالد احلذاء واحلسن قاال
ــزبري ــة وال ــاىلوطلح ــال اهللا تع ــن ق ¶ ¸ º ¹ «:  مم

 .»]ِاحلجر[

                                                       
ت بنـا، وهـو كنايـة عـن أفـض: املعنى أنزلتنا يف السهل مـن األرض، أي«: قال احلافظ رمحه اهللا) ١(

 .»التحول من الشدة إىل الفرج
ً أفضني بنا إىل أمر سهل نعرفـه خـريا غـري : أي، السيوف:أي: أسهلن«: وقال الكرماين رمحه اهللا

ّالذي نحن فيه من هذه املقاتلة يف صفني؛ فإهنا ال تسهل بنا: هذا األمر؛ أي ّ. 
؛ ومراد سهل أهنم كانوا إذا وقعوا )هبا(كشميهني يف رواية ال): بنا(وقوله «: قال احلافظ رمحه اهللا

يف شدة حيتاجون فيها إىل القتال يف املغـازي والثبـوت والفتـوح العمريـة؛ عمـدوا إىل سـيوفهم 
، فإذا فعلوا ذلك انترصوا، وهو املـراد -وهو كناية عن اجلد يف احلرب-فوضعوها عىل عواتقهم 

ّعت بصفني؛ ملا وقع فيها من إبطاء النـرص، وشـدة بالنزول يف السهل، ثم استثنى احلرب التي وق
ُاملعارضة من حجج الفريقني، إذ حجة عيل ومن معه؛ ما رشع هلم من قتـال أهـل البغـي، حتـى  ُ ُ
ًيرجعوا إىل احلق، وحجة معاوية ومن معه ما وقع من قتل عثامن مظلوما، ووجود قتلته بأعيـاهنم  ُ

 القتـال، وكثـر القتـل يف اجلـانبني إىل أن وقـع يف العسكر العراقي، فعظمت الشبهة حتـى اشـتد
 .»التحكيم؛ فكان ما كان

 ).١٧٨٥(، ويف مواطن أخرى، ومسلم )٣١٨١(أخرجه البخاري ) ٢(

j i : ُبئست املقاتلة التي وقعت فيها، وأعرب هذا اللفظ كإعراب اجلمع، كقوله تعاىل: أي) ٣(
n m l k]قاله الكرماين رمحه اهللا]ِّاملطففني ،. 



 

 ٢٧١ الفصل اخلامس

وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن؛ أن حسني بـن عـيل دخـل عـىل عـثامن 
يا أمري املؤمنني، أنا طوع يديك فمرين بام شئت، «:  وهو حمصور، فقال﴾

يا ابن أخي، فاجلس يف بيتك حتى يأيت اهللا بأمره، فال حاجة : فقال له عثامن
 .»يل يف هراقة الدماء

أصبح أمرائي «: —قال أبو مسعود األنصاري : وعن ابن سريين قال
 وجهي، أو آخـذ سـيفي فأقاتـل ّ، وقبحُخيريونني أن أقيم عىل ما أرغم أنفي

فأقتل، فأدخل النار، فاخرتت أن أقيم عىل ما أرغـم أنفـي، وقـبح وجهـي، 
 .»وال آخذ سيفي فأقاتل فأقتل فأدخل النار

إن األمر باملعروف والنهي عن املنكـر حـسن، «:  قال—وعن حذيفة 
 .»وليس من السنة أن ترفع السالح عىل إمامك

لعلك تبقى حتـى تـدرك : —قال يل عمر «: وعن سويد بن غفلة قال
، وإن كان عليك عبد حبـيش، إن رضبـك فاصـرب، أو الفتنة، فاسمع وأطع

ًسمعا : ، وإن أرادك عىل أمر ينقصك يف دينك فقلحرمك أو ظلمك فاصرب
 .»وطاعة، دمي دون ديني

 يف الـدار، فقتـل منـا —كنت مع عـثامن «:  قال—وعن أيب هريرة 
عزمت : ًيا أمري املؤمنني طاب الرضاب، قتلوا منا إنسانا، قال: ، فقلترجل

َعليك، ملا طرحت س ُيفك، فإنام تراد نفيس، فسأقي املـؤمنني اليـوم بنفـيس، َ ُ
 .»فطرحت سيفي، فام أدري أين وقع: قال



 

 ٢٧٢ أقوال ومواقف للسلف الصالح يف الفتن

 وهـو حمـصور أن حقـك —ًوعن ابن سريين أن كعبا بعث إىل عثامن 
ٌاليوم عىل كل مسلم كحق الوالد عىل ولده، وأنك مقتول ال حمالـة فـاكفف 

:  بلغه ذلك قال ألصحابهّيدك، فإنه أعظم حلجتك عند اهللا يوم القيامة، فلام
ًأعزم عىل كل من كان يرى يل عليه حقا ملـا خـرج عنـي؟ فغـضب مـروان « ُ

 .»فرمى بالسيف من يده حتى أثر يف اجلدار
 .»ًحبذا موتا عىل اإلسالم، قبل الفتن«:  قال—وعن أيب الدرداء 

أن «ن عقبـة أرسـل إىل ابـن مـسعود وعن عيسى بن عاصم أن الوليد ب
إن أصدق احلديث كتاب اهللا، وأحسن اهلـدى : اسكت عن هؤالء الكلامت

 .هدي حممد، ورش األمور حمدثاهتا
ِّاما دون أن يفرقوا بني هذه وهذه فال، فقـام عـرتيس : فقال ابن مسعود ّ

: بن عرقوب فاشتمل عىل السيف، ثم أتى عبد اهللا فقـام عنـد رأسـه، فقـال
ال، ولكن هلـك : من مل يأمر باملعروف، وينه عن املنكر، فقال عبد اهللاهلك 

ًمن مل يعرف بقلبه معروفا، ومل ينكر بقلبه منكرا ًُ لو قلت غري : فقال عرتيس. ُ
هذا ملـشيت إىل هـذا الرجـل حتـى أرضبـه بالـسيف، حتـى ال يعملـوا هللا 

فك، وتعـال اذهب فألق بـسي: باملعصية يف أجواف البيوت، فقال له عبد اهللا
 .»فاقعد يف ناحية هذه احللقة

ِوعن أيب العالية أن عبد اهللا بن الزبري، وعبد اهللا بن صفوان كانا يف احلجر، 
ما يمنعك أبـا «: فمر هبام ابن عمر فبعثا إليه فأتامها، فقال له عبد اهللا بن صفوان



 

 ٢٧٣ الفصل اخلامس

أهـل ، وقـد بـايع لـه -يعنـي ابـن الـزبري-ُعبد الرمحن أن تبايع أمري املـؤمنني 
ال واهللا، ال أبـايعكم وأنـتم : العروض وأهل العراق، وعامة أهل الشام، فقال

 .»ُواضعون سيوفكم عىل عواتقكم، تصيب أيديكم من دماء املسلمني
يا أبا إسحاق، أال : قيل لسعد أيام تلك الفتن: وعن محيد بن هالل، قال

 ولـك تنظر يف هذا األمر، فإنك من أهل بدر، وإنـك بقيـة أهـل الـشورى،
ما أنا بقمييص هذا بأحق مني باخلالفـة، ومـا أنـا بالـذي أقاتـل : حال، قال

: ٍحتى أوتى بسيف يعرف املؤمن من الكافر، والكـافر مـن املـؤمن، فيقـول
 .»هذا مؤمن فال تقتله، وهذا كافر فاقتله

 أو أرسل إليه فقال له گلقي عيل أسامة بن زيد «: وعن الزهري قال
ّال من أنفسنا يا أسامة، فلم تدخل معنـا يف هـذا األمـر؟ ُّما كنا نعدك إ: عيل

َيا أبا احلسن، إنك واهللا لو أخـذت مـشفر األسـد: فقال أسامة ِ  ألخـذت
ّبمشفره اآلخر معك، حتى هنلك مجيعا، أو نحيا مجيعا، فأما هذا األمر الذي  ً ً

 .«ًأنت فيه، فواهللا ما كنت ألدخل معك فيه أبدا
                                                       

لو أخذت إحدى شفتي األسد، ألخذت بالـشفة األخـرى، ال أدعـك وحـدك، وال أختـىل : أي) ١(
 .عنك، وال أسألك عن األخطار والصعاب

أولـيس األوىل واألحـرى : وأقـول!! ّريض اهللا عن أسامة؛ مـاذا لـو رأى مـا عليـه النـاس اآلن) ٢(
 .بأضعاف مضاعفةالتحرج من مشاركة كثريين يف القتال وهم دون أسامة بن زيد 

: أرسلني أسامة إىل عيل، وقال«: عن حرملة موىل أسامة قال) ٧١١٠(وأخرجه البخاري : قلت) ٣(
لـو كنـت يف شـدق األسـد : يقـول لـك: ما خلف صاحبك؟ فقل له: إنه سيسألك اآلن، فيقول

 .»ألحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر مل أره



 

 ٢٧٤ أقوال ومواقف للسلف الصالح يف الفتن

ّأنه قال لرجل يسأله عن القتال مـع احلجـاج أو «: گوعن ابن عمر 
 .»ُمع أي الفريقني قاتلت فقتلت؛ ففي لظى: ، فقال له ابن عمرابن الزبري

:  قـال رجـل ألهلـه—ملـا وقعـت فتنـة عـثامن «: وعن طاووس قال
قـال خلـوا عنـي، احلمـد هللا : ُ، فإين جمنون، فلام قتل عـثامنأوثقوين باحلديد

 .»الذي شفاين من اجلنون، وعافاين من قتل عثامن
ًنبئت أن سعدا كان يقـول«: وعن ابن سريين قال ُ ّ قـد جاهـدت إذ أنـا : ُ

، وال أقاتل حتى تأتوين بـسيف لـه عينـان ولـسان وشـفتان، أعرف اجلهاد
 .»هذا مؤمن، وهذا كافر: فيقول

إن «:  أنه أتـاه رجـالن يف فتنـة ابـن الـزبري، فقـاالگوعن ابن عمر 
الناس قد صنعوا ما ترى، وأنت ابن عمر بن اخلطاب، وصاحب رسول اهللا 

يمنعنـي أن اهللا تعـاىل حـرم عـيل دم أخـي : ال، فام يمنعك أن خترج؟ قـملسو هيلع هللا ىلص
N M L K J I H G F: أو مل يقل اهللا تعاىل: املسلم، قاال

فقد قاتلنا حتى مل تكن فتنة، وكان الدين هللا، فأنتم تريدون : ، قال]١٩٣:البقرة[
 .» اهللاأن نقاتل حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغري

:  يوم الدار، فقلـت—دخلت عىل عثامن «:  قال—وعن أيب هريرة 
يا أبا هريرة، أيرسك أن تقتل الناس : ، قالٌيا أمري املؤمنني، طاب أم رضب
                                                       

 .»النهاية«. بأن طاب الرض: حل القتال، أراد: أي) ١(



 

 ٢٧٥ الفصل اخلامس

ًهللا لـئن قتلـت رجـال فإنـك وا: ال، قـال: قلـت: ًمجيعا، وإياي معهم؟ قال
ًواحدا؛ لكأنام قتلت الناس مجيعا، فرجعت ومل أقاتل ً. 

 —ُوسمعت عبـد اهللا بـن سـالم يـوم قتـل عـثامن : قال أبو صالح
ًواهللا ال هتريقوا حمجام: يقول َ ُ ًزددتم من اهللا بعداّ من دم؛ إال ا«. 

بـم :  قـال يـوم حـورص—أن عـثامن «: وعن عبد الـرمحن بـن جبـري
ًمن كفـر بعـد إيـامن، وزنـا بعـد : ، وإنام حيل القتل عىل ثالثةيستحلون قتيل ِ

ًإحصان، أو قتل نفس بغري نفس، ومل آت من ذلك شيئا، واهللا لئن ق تلتمـوين ِ
ّال تصلوا مجيعا، وال جتاهدوا عدوا مجيعا، إال عن أهواء متفرقة ً ً ً ُ«. 

واهللا لـئن قتلتمـوه، ال «: ﴾وعن ابن عمر أنه قال يـوم قتـل عـثامن 
ًتصلوا مجيعا أبدا ً ً، وال حتجوا مجيعا أبدا، وال جتبون فيئـا مجيعـا أبـُ ً ً ً ّدا؛ إال أن ّ ً

 .»حترض األبدان، واألهواء خمتلفة
إذا كان لك إمـام يعمـل بكتـاب اهللا وسـنة «: وقال عمر بن عبد العزيز

؛ فقاتل مع إمامك، وإذا كان عليك إمام ال يعمل بكتاب اهللا، ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا
عليه خارجي، يـدعو إىل كتـاب اهللا، وسـنة ؛ فخرج ملسو هيلع هللا ىلصوال سنة رسول اهللا 

 .»رسول اهللا؛ فاجلس يف بيتك
ًألن األمر غالبا سيفيض إىل إهراق الدماء، وعدم العمل بكتـاب : أقول

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهللا، وسنة رسوله 
                                                       

 .—هو الراوي عن أيب هريرة ) ١(

 .»النهاية«. »اآللة التي جيتمع فيها دم احلجامة عند املص«: -بالكرس-املحجم ) ٢(



 

 ٢٧٦ أقوال ومواقف للسلف الصالح يف الفتن

يـؤتى : ، قالًأن رجال كان يقوم عىل رأس األمري سأله«: وعن الضحاك
ال : بالرجل إىل األمري، ال أدري مـا حالـه، فيـأمرين أن أرضب عنقـه، قـال

ُوإن أمـرك األمـري فـال تطعـه، : فإن األمري يأمرين، قال: ترضب عنقه، قال
 .»فكن أنت املرضوب عنقه: إذا يرضب عنقي، قال: قال

لو خرجـت :  قيل له—ملا اجتمعوا عىل باب عثامن «: وعن حممد قال
ُّفيستل : فخرج عثامن يف كتيبته، قال: ، قال رأوها رجعوايف كتيبتك عسى إن

من أولئك رجل، ويستل من هؤالء رجل، فاضطربا بأسيافهام، فحانت من 
دار فـام يف نزعي وتأمريي يقتتلـون، فرجـع فـدخل الـ: عثامن التفاتة، فقال

 .»أعلمه خرج بعد ذلك، حتى قتل
ليأتني عىل الناس زمان ال ينجو منـه أحـد؛ إال «:  قال—وعن حذيفة 

ِ يدعو كدعاء الغرقالذي ِ َ«. 

                                                       
 ).١٧٩-١٦٤ص (»الفتن وسبيل النجاة منها«) ١(



 

 ٢٧٧ الفصل السادس

  
ُسيأيت عىل الناس سنوات خداعات، ي«: ملسو هيلع هللا ىلصيقول  َّ َ ُصدق فيها الكـاذبٌ َّ َ ،

ُويكذب فيها الصادق، ويؤمتن فيه اخلائن، وخيون فيها األمني، وينطـق فيهـا  ّْ ُ ُ َّ َُ ُ َ َ ُ ُُ َّ َ
 .»ّالرجل التافة يتكلم يف أمر العامة: وما الرويبضة؟ قال: ُّالرويبضة، قيل

ــشيخ ــال ال ــضاين ق ــك رم ــد املال ــه -حفظــه اهللا- عب ــم « يف كتاب حك
 : حتت عنوان»املظاهرات

 
صاهنا اهللا من كل -من أغرب ما سمعت أن أحد التجار يف بالد تونس 

! ُ ظلم يف جتارته من قبل بعض الرشطة فأحرق نفسه بالنار حتى قتلها-سوء
فجـاء أحـد !! ُالنتحـار مـن أجـل اخلبـزفتتابع أناس يف بالد أخـرى عـىل ا

M L K J I : املتكلفني للفتوى يشهد هلم بالشهادة، واهللا يقـول

R Q P O N]مــن قتــل نفــسه «:  يقــولملسو هيلع هللا ىلص، والرســول ]النــساء
ً يف نار جهـنم خالـدا خملـدا فيهـا بحديدة فحديدته يف يده يتوجأ هبا يف بطنه ً

ًأبدا، ومن رشب سام فقتل نفسه فهو يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا فيهـا  ً ًً
                                                       

 ).٣٥٤٤(صحيح اجلامع ) ١(



 

 ٢٧٨ حتى ال تنخدع

ًأبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يرتدى يف نار جهـنم خالـدا خملـدا  ً ً
 .»ًفيها أبدا

قتل نفـسه، فقـال فكان برجل جراح «:  قالملسو هيلع هللا ىلصوعن جندب عن النبي 
 .»حرمت عليه اجلنة! ي بنفسهبدرين عبد: اهللا

 شهد عىل رجل من املسلمني بالنار عىل الرغم من ملسو هيلع هللا ىلصبل ثبت أن النبي 
شدة بأسه يف قتال املرشكني؛ ألنه ملا جرح مل يصرب حتى قتل نفسه، فعـن أيب 

ً حنينـا، فقـال لرجـل ممـنملسو هيلع هللا ىلصشـهدنا مـع رسـول اهللا «: يرة قالهر ُ يـدعى ُ
ً فلام حرضنا القتال قاتل الرجل قتـاال شـديدا !هذا من أهل النارباإلسالم،  ً

إنـه مـن : ًالرجل الذي قلت لـه آنفـا! يا رسول اهللا: فأصابته جراحة، فقيل
ً، فإنه قاتل اليوم قتاال شديدا، وقـد مـات؟نارأهل ال إىل : ملسو هيلع هللا ىلصفقـال النبـي ! ً
إنـه مل : فكاد بعض املسلمني أن يرتاب، فبينام هـم عـىل ذلـك إذ قيـل! النار

فلام كان من الليل مل يصرب عىل اجلراح فقتـل ! ًيمت ولكن به جراحا شديدة
، د اهللا ورسولهأشهد أين عب! اهللا أكرب:  بذلك، فقالملسو هيلع هللا ىلصُفأخرب النبي !! نفسه

إنه ال يدخل اجلنة إال نفـس مـسلمة، وإن اهللا : ًثم أمر بالال فنادى يف الناس
ً، هذا يف حـق مـن خـرج مقـاتال جـيش »يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

                                                       
 .واللفظ له) ١٠٩(، ومسلم )٥٧٧٨( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 .)١١٣(، ومسلم )١٣٦٤(جه البخاري  أخر:صحيح )٢(

 . واللفظ له)١١١(، ومسلم )٣٠٦٢( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(



 

 ٢٧٩ الفصل السادس

ُأعداء اهللا ببسالة شهدت له، مل يشفع له ذلك، فكيف بمن انتحر مـن أجـل 
 !!ًالدنيا كحال من ذكرت آنفا

َذا املفتي املتكلف أن ضمن هو وغريه الـشهادة لكـل مـن ثم مل يلبث ه
ــاهرات ــا يف املظ ــات خارج ــاهرات !! ًم ــب أن اخلــارجني يف املظ وال ري

ً أن مـن يمـوت خارجـا عـىل ملسو هيلع هللا ىلصخارجون عىل سلطاهنم، وقد أخرب النبـي 
عـن أيب هريـرة ) ٤٨٩٢(سلطانه املسلم يموت ميتة جاهليـة؛ روى مـسلم 

 ، ثـم مـات، وفارق اجلامعة،رج من الطاعةمن خ«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال
صاة حلاكمهم؛ ألنه ُ، وال شك أن املتظاهرين خرجوا ع»مات ميتة جاهلية

ال يرىض منهم ذلك، ومن تظاهر بالرضا أو اإلذن فـإنام هـو بـسبب إكـراه 
خلخـل أمـن الـبالد املـسلمة ُلـف محايـة الفـتن لياملجتمع الدويل الذي تك

بدليل أن احلكام الذين تظاهر النـاس ضـدهم حـاولوا الثبـات يف ! خاصة
مناصبهم ورد املتظاهرين، ومن تنازل تنازل مكرها، بل منهم من خرج من 

: أيف مثل هـذه الظـروف يقـال! قرص احلكومة إىل العناية املركزة باملستشفى
ُه لو تـصورناه صـدقا ال يَعلم أن إذنُولي! اهرات؟أذن السلطان يف املظ بـيح ً

املظاهرات؛ ألن املظاهرات ليست متعلقة بحق احلاكم فحـسب، بـل فيهـا 
 كام مر، فمن ذا الذي يستطيع أن يدعي أنـه اسـتأذنه ملسو هيلع هللا ىلصًأيضا حق الرسول 

َّوفيها أيضا حق الـشعب يف أن يـؤم!  يف إسقاط هذا احلق فأذن له؟ملسو هيلع هللا ىلص ن يف ً
                                                       

 ).١٨٤٨( أخرجه مسلم :صحيح) ١(



 

 ٢٨٠ حتى ال تنخدع

 إذ ال جيوز إدخالـه يف رصاعـات طائفيـة أو سياسـية أو ؛ودمهماله وعرضه 
ال جيوز توريطـه : غريها تؤدي إىل خلخلة تلك األمور الثالثة، أو باختصار

كم أو من ُزقه من أجل الوصول إىل احلُيف املظاهرات التي أقل ما فيها أهنا مت
عـادة ّأجل إرضاء املجتمع الدويل املتدخل يف شؤون الناس بغري حـق؛ ألن 

األحزاب املتناحرة عىل السلطة أهنم ال يفكرون فيام يتسببون فيه مـن إراقـة 
بدد من أموال لقلة شفقتهم عىل املـسلمني ُنتهك من أعراض ويُللدماء وما ي

تظاهركم وعنـاد : واستيالء شهوة حب الرئاسة عىل قلوهبم، بل لو قيل هلم
نبـي مـن قـوى جحاكمكم لكم وعنادكم له قد يسلط علـيكم التـدخل األ

الكفر ملا حرك منهم شعرة غرية عىل بـالد املـسلمني كـام شـاهده النـاس يف 
بعض البالد اإلسالمية التي خربتها املظاهرات واملجتمع الـدويل، وتـأملوا 

وابن أيب ) ٤/١٦٩(روى ابن سعد : ًصنيع املشفق عىل أرواح املسلمني حقا
د الغنــي املقــديس يف وعبــ) ٧ (»اإلرشاف عــىل منــازل األرشاف«الــدنيا يف 

بسند حـسن أن مـروان بـن احلكـم اخلليفـة ) ٨٥ (»حتريم القتل وتعظيمه«
ُهلم أبايعك؛ ألنك سـيد «: گاألموي قال لعبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 

: فكيف أصنع بأهـل املـرشق؟ قـال: ، فقال له ابن عمرالعرب وابن سيدها
ًما يرسين أن العرب دانت يل سبعني عاما وأنـه قتـل يف ! واهللا: قاتلهم، قالُن ُّ

، وهذا التنازل من هذا اخلليفة من تواضعه الـذي ينـدر »!ٌسببي رجل واحد
ًجدا أن يوجد مثله يف امللوك، ولكن ابن عمر كان أشد تواضعا منـه وزهـدا  ً ً

ىل تنازل مروان، ونظر يف الرئاسة وأكثر شفقة عىل األمة إذ قدم مصلحتها ع



 

 ٢٨١ الفصل السادس

إىل كون أهل املرشق غلبت عليهم العصبية لبني أميـة وكـانوا أمـة عظيمـة 
عـن احلـسن ) ١/٢٩٣(فخيش أن تراق الدماء يف ذلـك؛ وروى أبـو نعـيم 

ملا كان من أمر الناس ما كان من أمر الفتنـة، أتـوا عبـد اهللا بـن عمـر «: قال
بـك راضـون، اخـرج أنت سـيد النـاس وابـن سـيدهم، والنـاس : فقالوا
َّال هيراق يف حمجمة من دم، وال يف سببي ما كـان يف ! ال واهللا: بايعك، فقالُن ٌُ ِ

ِّثم أيت فخوف، فقيل له: الروح، قال ُ ! لتخرجن أو لتقـتلن عـىل فراشـك؟: ُ
ًما استقلوا منه شـيئا حتـى حلـق ! فواهللا: فقال مثل قوله األول، قال احلسن ُّ

ًمنـه شـيئا ولـو قلـيال، ففـي ، أي مـا حـصلوا »باهللا تعاىل  للـذهبي »الـسري«ً
: ، وفيـه»أطمعوه وخوفوه فام قدروا عىل يشء منـه«: قال احلسن) ٣/٢٣٩(
 .»ّلو اجتمعت عيل األمة إال رجلني ما قتلتهام: أن ابن عمر قال«

ُوملا خرج الناس عىل حكم يزيد بـن معاويـة كـان ابـن مطيـع حيـرض  ُ ُ
عن نافع ) ٤٨٢١(نهاه، فقد روى مسلم  ي—الناس فأتاه عبد اهللا بن عمر 

َّجاء عبد اهللا بن عمر إىل عبد اهللا بن مطيع حني كان من أمر احلـرة مـا «: قال َ ُ
: اطرحوا أليب عبد الـرمحن وسـادة، فقـال: كان زمن يزيد بن معاوية، فقال

ًإين مل آتك ألجلس، أتيتك ألحدثك حديثا سمعت رسـول اهللا   يقولـه، ملسو هيلع هللا ىلصُ
ًمن خلع يدا من طاعة لقي اهللا يوم القيامـة ال «: قول يملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا 

، وال ريـب أن »نقه بيعة مات ميتة جاهليـةُ، ومن مات وليس يف عجة لهُح
                                                       

 .)١٨٥١( أخرجه مسلم :صحيح) ١(



 

 ٢٨٢ حتى ال تنخدع

املتظاهرين خالعوا بيعة أمريهم، بل من رشوطهم للرجـوع عـن تظـاهرهم 
م يسلم مـن َّعن منصبه، فأي خروج أوضح من هذا؟ وأهيأن يتنحى األمري 
 !إن أمواهتم شهداء؟: قال مع هذه األحاديث النبويةُأفي! ميتة اجلاهلية إذن؟

بل ذكر العلـامء أن الـساعي يف اخلـروج عـىل احلـاكم بـأدنى يشء يعـد 
عن ابـن عبـاس عـن ) ١٨٤٩(، ومسلم )٧٠٥٣(ًخارجا؛ ملا رواه البخاري 

 ًن كره من أمريه شيئا فليصرب؛ فإنه من خـرج مـن الـسلطانم«:  قالملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ُ، فأين ميتة الشهيد من هذه امليتة؟»ًشربا مات ميتة جاهلية قال ابن حجـر يف ! ِ

ًشربا: (وقوله«): ١٣/٧ (»الفتح« ْ بكرس املعجمة وسـكون املوحـدة، وهـي ) ِ
املراد باملفارقة الـسعي : َية عن معصية السلطان وحماربته، قال ابن أيب مجرةكنا

ّيف حل عقد البيعة التي حصلت لذلك األمري ولـو بـأدنى يشء فكنـى عنهـا  َ
، وأين الشرب مـن اخلـارجني يف املظـاهرات جيـرون أذيـال »...ِّبمقدار الشرب

وقـد روى ! ملخالفـة؟الفتنة وجيوبون بأقدامهم ماليني األشبار من التمرد وا
:  قال—عن حذيفة ) ١٦١ (»رشح أصول اعتقاد أهل السنة«الاللكائي يف 

ّ إال فـارق -ِّوهـو يـشرب عنـد فخـذه-ًما فارق رجـل اجلامعـة شـربا ! واهللا«
، ومعلوم أن اجلامعة ليست هي احلزب الذي حيلـم بـه احلركيـون أو »اجلامعة

 .السلطان كام مرالتبليغيون، وإنام تطلق عىل الشعب الذي حتت 



 

 ٢٨٣ الفصل السادس

 
وأما ما قيل عن نجاح املظاهرات، فإن املرء ال يستدل بالنتائج لتـرشيع 
يشء ما؛ ألن النتيجة املحببة قد تكون من تزيني الشيطان؛ ألن مـن وظائفـه 
ُإضفاء املرشوعية عىل األعامل بتحسني نتائجها فيام يظهره للناس، ويقـنعهم  ُ

4 : ى يصدهم عن البحث عن البينة، قال اهللا تعـاىلبالنتائج املزينة حت

، بل قـد ]النمل[5 6 7 8 9 : ; > = <
ثبت بالنص أنه ليس كل من وصل إىل السلطة بورك له فيـه؛ ففـي صـحيح 

: أال تستعملني؟ قـال! يا رسول اهللا«: قلت: عن أيب ذر قال) ٤٨٢٣(مسلم 
إنك ضعيف، وإهنا أمانة، وإهنـا ! يا أبا ذر: ، ثم قال بيده عىل منكبيفرضب

، »ّيوم القيامة خزي وندامة، إال من أخذها بحقها وأدى الـذي عليـه فيهـا
فــرشط عليــه أن يأخــذها بحقهــا ال أن يأخــذها بــأي طريــق، وأن يــؤدي 

أن عبد الـرمحن ) ٤٢٩٢(ومسلم ) ٦٦٢٢(وقها، ويف صحيح البخاري حق
ال تـسأل ! رةُيا عبد الـرمحن بـن سـم«: ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسول اهللا : بن سمرة قال
 عـن غـري ،عطيتهاُ عن مسألة وكلت إليها، وإن أ،يتهاط أعك إناإلمارة؛ فإن

ا حتـى ُ، ومعلوم أنه كم من دولة حرص عليها والهتـ»عنت عليهاُمسألة أ
قامت عىل األشالء واجلامجم، فمن كان دليلـة النظـر يف النتـائج بـارك هلـا 

                                                       
 .)١٨٢٥( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 .واللفظ له) ١٦٥٢(، ومسلم )٦٦٢٢( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(
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ّومن كان دليلـه الـوحي عزاهـا عـىل ! ًالوصول وكساها تيجانا عىل العامئم
 إنكـم ستحرصـون عـىل«: ملسو هيلع هللا ىلصفقـد قـال ! تضييع عون اهللا وعجز الفواطم

 .»، فنعم املرضعة وبئست الفاطمةاإلمارة، وستكون ندامة يوم القيامة
ًلذا، فإن النجاح الظاهري للقـرب وسـيلة أو غايـة ال يعـد نجاحـا إال 

 :برشطني مها
وا مـن أجـل  أن يكون العاملون فيه يريدون وجه رهبـم ال أن يقومـ:األول

 .بطوهنم
 . ال خمالفني لهملسو هيلع هللا ىلص أن يكونوا فيه متبعني للرسول :والثاين

 يف املـسألة نفـسها، ملسو هيلع هللا ىلصُومما سبق فقد بان خمالفة املتظاهرين هلدي نبيهم 
ًوأما من جهة النية فقد علم الناس أن أكثر املتظاهرين قاموا طلبا لـشبع، أو  َ

َّدفعا لوجع، عراقون مراقون َ َّ َ ًا منها رضـوا وإن مل يعطـوا منهـا ، فإن أعطو
 .إذا هم يسخطون

فالنظر الناقد الرشعي لكل مسألة من مسائل القرب ينطلق مـن هـذين 
الرشطني، ومها رس النجاح يف الـدنيا واآلخـرة، ومـن كـان ينطلـق يف وزن 
أموره من نتائجها اختل ميزانه ودخل عىل أحكامه من الفساد ما ال ينـضبط 

                                                       
 ).٧١٤٨( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 .أي هم طالب مرق وطالب عرق وهو العظم عليه بقية من اللحم) ٢(
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ُحلرام، ومل يصبح يفكـر يف الـدليل الـرشعي، وهـل معه يشء من احلالل وا
 !ّبداية التحلل من الدين إال هذا؟

ٍفبه صار للكهان أتباع؛ ألهنم ربام أخربوا عن أمر غيبي فوقعت النتيجة  َ
: ًكام أخربوا، فمن كان ناظرا إىل النتائج تبعهم وال بـد، وقـد قالـت عائـشة

ٌسأل أناس رسول اهللا « ليـسوا «: ملسو هيلع هللا ىلص رسـول اهللا م عن الكهان، فقـال هلـملسو هيلع هللا ىلصُ
ًفإهنم حيدثون أحيانا باليشء يكون حقـا؟ فقـال ! يا رسول اهللا: ، قالوابيشء ً

 فيقرها يف أذن وليه قر ، خيطفها اجلني،تلك الكلمة من احلق: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 .» فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة،الدجاجة

وهبذا املنطلق تداوى بعض املسلمني باحلرام، ألـيس قـد جـرب أنـاس 
مـع أنـه قـد جـاء يف ! منهم التداوي باخلمر فظهر هلم الشفاء بادي الـرأي؟

ُأن طارق بن سويد اجلعفي سـأل النبـي «) ٥١٨٥(صحيح مسلم   عـن ملسو هيلع هللا ىلصُ
إنه ليس : إنام أصنعها للدواء؟ فقال: ه أن يصنعها، فقال؟ فنهى أو كراخلمر

 !ملسو هيلع هللا ىلص، فمن نظر إىل النتيجة سارع إىل رد كالم املعصوم »بدواء ولكنه داء
ًكام جرب كثري من الناس التعامل بالربا فوجدوه نافعا هلم يف ثراء 

ًأمواهلم، فهل تكون هذه النتيجة دليال رشعيا إلباحة الربا؟ انا مع أن اهللا هن! ً
n m : أن ننخدع بالنتيجة املادية التي حتصل من املال اخلبيث فقال
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 z y x w v u t s r q p o
 .]املائدة[} | {

وجرب الكفار الكفر فوجدوا أنفسهم متحرضين أغنياء أقوياء، فهل 
   ويندفعوا نحو الكفر كي حيققوا ينبغي للناس أن ينسلخوا من دينهم

عز - وقد قال اهللا ! ّأن يتحرضوا ويستغنوا ويتقووا؟: هذه النتائج الثالثة
W V U T S R Q P  [ Z Y X: -وجل

 .]آل عمران[\ [ ^ _ `
ُىل خمالفة الرشيعة ندامة ُإن النتائج املستحسنة املؤسسة ع: ًونقول أخريا

وليست كرامة؛ ألهنا استدراج من اهللا لعباده املنحرفني عن احلق بعد أن 
عز -عرفهم إياه حتى إذا أخذهم سبحانه كادهم بكيده املتني، كام قال ربنا 

 . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9: -وجل
 ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عقبة بن عامر عن رسول اهللا ]القلم[: ; > = < ? @

إذا رأيت اهللا يعطي العبد ما حيب وهو مقيم عىل معاصيه فإنام ذلك له «: قال
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  : هذه اآليةنزع، ثم منه استدراج
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 .)]٤١٣ (»الصحيحة«[، )٤/١٤٥(، وأمحد )٩٢٧٢(
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لذا فلن يتعلق بالنتائج املخالفة للهـدي النبـوي إال مـن ضـعف إيامنـه 
ددين املرتابني، وأما أهل ينصوص الوحي، وقل يقينه فيها من املذبذبني املرت

اليقني فإن قلوهبم معلقة بالكتاب والسنة ولـو خالفتهـا املـصالح الظـاهرة 
هنانـا «: عن بعض الصحابة أنـه قـال) ٣٩٤٥(للخلق، ففي صحيح مسلم 

، ويف »ً عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية اهللا ورسوله أنفع لنـاملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
: عن أيب سعيد اخلدري قـال) ٥٨٢٣(، ومسلم )٥٦٨٤(صحيح البخاري 

: ملسو هيلع هللا ىلصإن أخي استطلق بطنه، فقال رسول اهللا :  فقالملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل النبي «
ًإين سقيته عسال فلم يزده إال استطالقا: ، فسقاه، ثم جاءه فقالاسقه عسال ً !

لقـد سـقيته : ، فقالًاسقه عسال: رات، ثم جاء الرابعة فقالفقال له ثالث م
صـدق اهللا، وكـذب بطـن : ملسو هيلع هللا ىلصفقـال رسـول اهللا ! ًفلم يـزده إال اسـتطالقا

 .»فسقاه فربأ! أخيك
وقد كنت بدأت يف تأليف هذا الكتـاب قبـل أن يـصيب املـسلمني مـا 
 أصاهبم من جراء املظاهرات والتوسل هبا إلسقاط حكـامهم، مـع أهنـم ال

ُيدرون شيئا عمن سيخل ُأخيلفهم بتحكيم رشيعـة الـرمحن، أم خيلفهـم : همُفً ُ
ثم شـاء اهللا أن يتـأخر طبعـه إىل أن بلغـوا هـذا ! بتحكيم قوانني الشيطان؟

: الوضع من تقديس املظاهرات واالستغاثة فيها برش الربيات، فـاقول اآلن
                                                       

 .)١٥٤٨( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 .واللفظ له) ٢٢١٧(، ومسلم )٥٦٨٤( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(
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 فـيام سـبق ملسو هيلع هللا ىلصإن مما نخشاه أن ترتك الشعوب املسلمة التـأيس برسـول اهللا 
ُوتتأسى بالشعوب الثائرة كثوران الشيوعيني والـديمقراطيني ثـم يؤملـون 
صالح أوضاعهم، وحيميهم الكفار يف مظاهراهتم ليحرموا الـبالد املـسلمة 
االستقرار وتدخل الفوىض كل بلد مسلم، فيكسب الكفار املخططون هلذه 

هنايتهـا ) ُخبزية(رب مرة بتحويل بالد املسلمني إىل ميادين جتا: الفتن مرتني
رصاعات دموية تتوسطها متزقات سياسية ونكسات اقتصادية، كلام جاع فر 
دبر له من أمثاله من خيرج عىل الدولـة، وكلـام خـافوا أن يمنعـوا اسـتغاثوا 
ُبالكفار، ونادوا أرباب الفتن ليزيدوهم حطبـا عـىل نـار، فيكـسب الكفـار  ً َ

أنـه إذا : هبم، ولعلها تتبعها ثالثة وهيٍحينئذ الثانية التي هي تعلق املسلمني 
ِّأراد الكفار أن ينصبوا أحد جندهم عىل املسلمني مل يتعبوا، بل يكفي لضامن  َُ
ًنجاح فتنتهم أن يدسوا للحركيني أو الـدمويني أو الغوغـائيني عمومـا مـن 
يستفزهم بسؤال عن حكم املظاهرات ليسارعوا إىل التأييـد وهـم حيـسبون 

ًا، مـع أهنـم جوالـون يف الفـتن، واأليـدي اخلفيـة التـي أهنم حيسنون صنع
ًحتركهم تزيدهم حمنا عىل حمـن، دائبـة عـىل تفريـق رجاهلـا وإهـالك عياهلـا 
ُورشب دم أجياهلا، حترش بني احلاكم واملحكوم، باسم إقامة العدل ونـرص  ُ
املظلوم؛ لتضمن عندهم حياة للفوىض السياسية واالجتامعية واالقتـصادية 

هبا، بينام هي تتفرغ لشؤوهنا االستعامرية بال رقيب وال مـشاكس، فتشغلهم 
ُومتيض نحو التسلح والتقدم بال منافس، يبدون الغرية عىل الـشعوب وهـم 
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ولعلهـم ! ُيغريون عليها، ويبكون عليها يف املؤمترات وهـم يـأمترون عليهـا
 ُيبحثون عن عراق جديدة، لكنهم ال يقنعهم اليوم أن تكون بلـدة وحيـدة،
بل من املحيط األطليس إىل اخلليج العريب، ويساندهم يف ذلك كـل حركـي 

 .ًغبي، واهللا خري حافظا وهو أرحم الرامحني
َّعىل كل، تلك هي سنة املظاهرات ُ ُهتيج الفساق، وحترك املراق، يمرقـون ! ٍّ ُ ُ ُ

عن الطاعة، وخيرجون عن اجلامعـة، وكـيفام كـان الـسلطان يف ضـعفه فـإهنم 
قرون عني الكفر، ويذهلون عـن الـشكر؛ ألهنـم كـانوا يف أمـن ُبمظاهراهتم ي

وأمان، فزادوا جراحات األمة بإثخان، وقد كانت الفتن فيهم ختطو، فـصارت 
َّمتطو، فكانوا كمن يعالج اجلروح بالقروح، ويغسل الرجيع بالنجيع ُ ُ. 

ّهذا، وقد اطلعت عىل بحث ألخينا قـامع البـدع فـضيلة الـشيخ عبـد 
كــشف شــبهات جمــوزي «: ِّس الــريس حفظــه اهللا بعنــوانِّالعزيــز بــن ريــ
ً، وقد وفق فيه أيـام توفيـق جـزاه اهللا خـريا، فأحببـت أن أرشك »املظاهرات
 :نمه، وخلصت من قوله اآليتُالقارئ يف غ

ُّفإن فقد علامء السنة رزية، وترتتب عليه مفاسد جلية، ومـن أعظمهـا «
: م، قـال اآلجـري يف كتابـهجتارس أهل البدع يف الدعوة إىل بدعهم وضالهل

ُفهم رساج العبـاد، ومنـار الـبالد، وقـوام األمـة، وينـابيع «: أخالق العلامء ِ
احلكمة، هم غيظ الشيطان، هبم حتيا قلوب أهل احلق، ومتوت قلـوب أهـل 
ُالزيغ، مثلهم يف األرض كمثل النجوم يف السامء، هيتدى هبا يف ظلـامت الـرب  َ

 .»ريوا، وإذا أسفر عنها الظالم أبرصواوالبحر، إذا انطمست النجوم حت
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 عـن حييـى »سري أعالم النبالء«ما ذكره الذهبي يف : ومن األمثلة عىل ذلك
لوال مكان يزيد بن هـارون، ألظهـرت القـرآن «: قال لنا املأمون: بن أكثم قال
َّومن يزيـد حتـى يتقـى؟ فقـال: خملوق، فقيل وحيـك إين ألرتـضيه ال أن لـه : ُ

 .»َّاف إن أظهرته، فريد عيل، فيختلف الناس، وتكون فتنةسلطنة، ولكن أخ
ويف هذا ما يدل عىل أن حياة أئمة السنة محاية للـرشيعة ولعمـوم الربيـة 

وإن كانـت يف رد بدعـة مـن -من البدع والضالالت الردية، وهذه القـصة 
ً فهــي كــذلك يف عمــوم أهــل الــضاللة، ســواء كــانوا حكامــا أو -احلــاكم

ِّ ريب عىل الثورة والتحزبات البدعية قـرص فهمـه عـىل حمكومني، وبعض من ُ
أن الشجاعة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر وقـول كلمـة احلـق أمـام 

 .احلكام فقط دون غريهم
ًوالواقع أن األمر أعم وأشمل، بل إن الشجاعة حقا يف مصابرة الـنفس  ّ

ن وجـدوا يف ُعىل خمالفة اجلامهري لنرص سـنة وقمـع بدعـة، ومـا أكثـر الـذي
ًمواجهة احلكام سوقا رائجا يف مجهرة الناس حوهلم، وبعضهم اختذه سـبيال  ً ً
ًلتحقيق مأربه، فإذا جتمهر الناس حوله سـاوم احلكـام تـرصحيا أو تعريـضا  ً

 .عىل مصالح مادية ونحو ذلك
وإننا ملا فقدنا يف هذا العرص أئمته الثالثـة اإلمـام عبـد العزيـز بـن بـاز 

رص الدين األلباين واإلمام حممد بن صالح العثيمني رمحهـم واإلمام حممد نا
اهللا رمحة واسعة، أظهر كثري مـن أهـل البـدع والـضاللة وغـريهم أقـواهلم 

 .ًالضالة بعد أن كانوا هلا مسترتين خوفامن شهب هؤالء األئمة الثالثة
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وعىل إثر موت هؤالء األئمة الثالثـة وتـوايل الفـتن، تقـوى احلزبيـون 
ــأثرون ــا واملت ــام رغبوه ــاهرات، فل ــرشعية املظ ــول ب ــار الق ــم يف إظه  هب

واستحسنتها نفوسهم أرادوا أسلمتها، فأخذوا يتكلفون للتدليل عليهـا بـام 
ًفيه شبهة للداللة عليهـا، ومـا ال شـبهة فيـه، فاعتقـدوا أوال، ثـم اسـتامتوا 
ًلالستدالل عليها ثانيا، كـام هـي عـادهتم يف كثـري مـن الوسـائل املحدثـة، 

 ..وهكذا! ًوالتمثيل املسمى إسالميا! ناشيد املسامة إسالميةكاأل
 :وإليك األدلة عىل حرمة املظاهرات

 :إن املظاهرات قسامن
 .ٌ املظاهرات التي يراد منها أمور رشعية دينية:القسم األول
 : املظاهرات التي يراد منها أمور دنيوية، وهذه نوعان:القسم الثاين

 . ال دينيدنيويسقاط حاكم لدافع  املظاهرات إل:النوع األول
 . املظاهرات لتحصيل ما سوى ذلك من أمور الدنيا:النوع الثاين

 املظاهرات التي يراد من ورائها حتقيـق أمـور رشعيـة :أما القسم األول
أن كـل : دينية، فهذه بدعة يف الدين؛ ألهنا حمدثة، والقاعدة الرشعية النبويـة

 عـن جـابر مـن كـالم  صـحيحه، كام أخرج ذلـك مـسلم يفبدعة ضاللة
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

                                                       
 ).٨٦٧(حديث رقم ) ١(
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إن هذه من الوسائل، واألصل يف اختـاذ الوسـائل اجلـواز مـا : فإن قيل
 .دامت مباحة
هـذا حـق، لكـن يف غـري الوسـائل املؤديـة إىل العبـادات، فـإن : فيقال

 :ًللوسائل أحواال ثالثة
عنهـا بـدليل  الوسائل امللغاة، وهي الوسائل التي جاء النهـي :احلالة األوىل

خاص، وال إشكال يف بدعية اختاذ هذه الوسائل، كاختاذ التمثيل وسيلة 
 .ًمن وسائل الدعوة؛ ألنه حمرم؛ لكونه متضمنا الكذب

 الوسائل املعتربة، وهي التي نص الرشع عـىل جوازهـا بـنص :احلالة الثانية
جعل األذان وسيلة لإلعالم بدخول وقـت الـصالة، وال : خاص، مثل
 . رشعية هذه الوسائلإشكال يف
ِ الوسائل التي مل يأت نص خاص بجوازها وال حرمتها، وهذه :احلالة الثالثة

ُترتدد بني املصالح املرسلة والبدع املحدثـة، والـضابط يف التفريـق بـني  َّ
ًهذين النوعني دقيق، حرره حتريرا بديعا شيخ اإلسالم ابن تيمية، وكان  ً

 :ه اهللا، وخالصة ذلك أمرانًيردده كثريا العالمة األلباين رمح
 أن ينظر يف هذا األمر املراد إحداثه لكونه مصلحة، هـل املقتـيض :األول

 ً والصحابة واملانع منتفيا؟ملسو هيلع هللا ىلصًلفعله كان موجودا يف عهد الرسول 
 فإن كان كذلك ففعل هذه املصلحة املزعومة بدعـة؛ إذ لـو كانـت -أ

خشى، وكـل خـري يف ًخريا لسبق القوم إليه فإهنم باهللا أعلم وله أ
 .ًاتباعهم فعال وتركا
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 غـري موجـود يف -أي الـسبب املحـوج- أما لـو كـان املقتـيض -ب
ًعهدهم، أو كان موجودا لكن هناك مانع يمنـع مـن اختـاذ هـذه 
املصلحة، فإنه ال يكون بدعة، بل يكون مصلحة مرسلة، وذلـك 

، فإن املقتيض لفعلـه غـري ملسو هيلع هللا ىلصمثل مجع القرآن يف عهد رسول اهللا 
وجود؛ إذ هو بني أظهرهم ال خيشى ذهابـه ونـسيانه، أمـا بعـد م

ُموته فخيش ذلك، ألجل هذا مجع الصحابة الكرام القرآن، ومن 
األذان يف مكربات الصوت وتسجيل املحـارضات : ًاألمثلة أيضا

يف األرشطة السمعية وصالة القيام يف رمضان مجاعة، فكل هـذه 
 مـن فعلهـا، أمـا ملسو هيلع هللا ىلصهللا ٌاألمور كان يوجد مانع يف عهـد رسـول ا

فعدم إمكانه لعدم وجودها يف زمانه، أما األمر : األمران األوالن
فإنه ترك الفعل خشية فرضه، وبعد موته مل يكن ليفرض : الثالث

 .ًيشء مل يكن مفروضا من قبل
، فينظـر فيـه هـل ملسو هيلع هللا ىلص إن كان املقتيض غري موجود يف عهـد النبـي :الثاين

ُاد؟ فمثل هذا ال حتدث له مـا قـد الداعي له عندنا بعض ذنوب العب
يسميه صاحبه مصلحة مرسلة، بـل يـؤمرون بـالرجوع إىل ديـن اهللا 
والتمسك به؛ إذ هذا املطلوب منهم فعلـه، واملطلـوب مـن غـريهم 
َّدعوهتم إليه، ويمثل هلذا بتقـديم اخلطبـة عـىل الـصالة يف العيـدين 

ثة ال من ألجل حبس الناس لسامع الذكر، فمثل هذا من البدع املحد
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،  وإليك كالم اإلمام املحقـق ابـن تيميـة يف بيـان املصالح املرسلة
): ٢/٥٩٨(هذا الضابط، قال ابن تيمية يف اقتضاء الرصاط املستقيم 

ًإن الناس ال حيدثون شـيئا إال : والضابط يف هذا واهللا أعلم أن يقال«
 يـدعو ُألهنم يرونه مصلحة؛ إذ لو اعتقدوه مفسدة مل حيدثوه، فإنه ال

إليه عقل وال دين، فام رآه الناس مـصلحة نظـر يف الـسبب املحـوج 
 مـن غـري ملسو هيلع هللا ىلصًإليه، فإن كان السبب املحوج أمرا حـدث بعـد النبـي 

َّتفريط منا، فهنا قد جيوز إحداث ما تدعو احلاجة إليـه، وكـذلك إن 
لكن تركه النبـي -، ملسو هيلع هللا ىلصًكان املقتيض لفعله قائام عىل عهد رسول اهللا 

 .ال بموتهعارض زُ ململسو هيلع هللا ىلص
وأما ما مل حيدث سبب حيوج إليه، أو كان الـسبب املحـوج إليـه بعـض 
ذنوب العباد، فهنا ال جيوز اإلحداث، فكل أمر يكون املقتـيض لفعلـه عـىل 

ُ موجودا لـو كـان مـصلحة، ومل يفعـل يعلـم أنـه لـيس ملسو هيلع هللا ىلصعهد رسول اهللا  ُ ً
، فقـد بمصلحة، وأما ما حدث املقتيض له بعد موته من غري معـصية اخللـق

ًفأما مـا كـان املقتـيض لفعلـه موجـودا لـو كـان «: ، ثم قال»يكون مصلحة
مصلحة، وهو مع هذا مل يرشعه، فوضعه تغيري لدين اهللا، وإنام دخل فيه من 

                                                       
ًويمثل له أيضا الشيخ األلباين رمحه اهللا بأخذ الرضائب من الناس مع التقصري يف جبايـة الزكـاة؛ ) ١(

ًر العجز أحيانا عن سـد حاجـات فإن السلطان إذا أخذ الزكاة من أهلها وأحسن التوزيع ثم ظه
ّالفقراء جاز أخذ الرضائب وتكون من املصالح املرسلة برشوطها املعروفة عند الفقهاء، وأمـا أن 

ُتلغى الزكاة من التوزيع الرسمي أو يقرص يف ذلك ثم يلجأ إىل الرضائب فال ُ. 
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ُنسب إىل تغيري الدين من امللوك والعلامء والعباد، أو من زل منهم باجتهـاد،  ُ
وف مـا أخـاف إن أخـ:  وغري واحـد مـن الـصحابةملسو هيلع هللا ىلصكام روي عن النبي 

 .زلة عامل، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون: عليكم
األذان يف العيدين، فإن هذا ملا أحدثه بعض األمـراء : فمثال هذا القسم

ًأنكره املسلمون؛ ألنه بدعة، فلو مل يكن كونه بدعة دليال عىل كراهيتـه، وإال 
: العمومات كقولههذا ذكر هللا ودعاء للخلق إىل عبادة اهللا، فيدخل يف : لقيل

Ó Ò Ñ Ð Ï]وقوله تعاىل]األحزاب ، : O N M L
T S R Q P]َفصلت ِّ  . ه.ا »الخ... ]٣٣:ُ

َحقيق البديع من شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، فـإن أفعـال وبعد هذا الت
ة عــىل دخــول البــدع يف الوســائل، كــام تــدخل يف الــصحابة والــسلف دالــ

الغايات، ومن نازع يف ذلك نازع سلف األمة وهم خـصمه، ومـن األمثلـة 
 :الدالة عىل ذلك

ما روى البخاري يف قصة مجع املصحف وأن عمـر بـن اخلطـاب أشـار 
ًكيف تفعل شيئا مل يفعلـه رسـول اهللا «: عىل أيب بكر باجلمع، فقال له أبو بكر

وبمثل هذا أجاب زيد بن ثابت أبا بكر الصديق ملـا عـرض عليـه ! ؟»ملسو هيلع هللا ىلص
مجع املصحف، ففي هذا داللة واضحة عىل أن البدع تدخل يف الوسائل كـام 

                                                       
 .)٤٩٨٦( أخرجه البخاري :صحيح) ١(
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تدخل يف العبادة ذاهتا؛ وذلك أن مجع املصحف مـن الوسـائل، ومـع ذلـك 
ملاذا إذن مجعوا املصحف مع أن : ن قيل، فإملسو هيلع هللا ىلصاحتجوا بعدم فعل رسول اهللا 

ُ اجلمـع وجـد يف -سبب: أي-ألن مقتىض :  مل يفعله؟ فيقالملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
؛ إذ هـو حـي ملسو هيلع هللا ىلصً، ومل يكن موجودا يف زمان رسـول اهللا —زمان أيب بكر 

 .ُبني أظهرهم فبوجوده ال خيشى ذهاب القرآن
مـسعود ما ثبت عند الدارمي وابـن وضـاح أن ابـن : ًومن األدلة أيضا

أنكر عىل الـذين كـانوا يعـدون تكبـريهم وتـسبيحهم وهتلـيلهم باحلـىص، 
 وأصحابه مل يفعلوا، مـع أن عـد التـسبيح ملسو هيلع هللا ىلصواحتج عليهم بأن رسول اهللا 

 .راجع للوسائل
ُوبعد أن تبني أن املظاهرات التي تفعل ألمور رشعية دينية بدعة حمدثـة 

ها، فال يصح ألحد بعـد  وال صحابته مع إمكان فعلملسو هيلع هللا ىلصمل يفعلها رسول اهللا 
ُهذا أن يعرتض بأن األصل فيها اإلباحة فال متنـع إال بـدليل؛ ألهنـا عبـادة، 
واألصل يف العبادات احلرمة، وهذا مثل مـن مل يقنـع بـاملنع مـن االحتفـال 

 . بحجة أنه ال دليل يدل عىل املنعملسو هيلع هللا ىلصبمولد النبي 
رشعيتهـا، إن الدليل عىل منعهـا كوهنـا عبـادة، وال دليـل عـىل : فيقال

ًفتكون بدعة؛ ألن األصل يف العبادات احلظـر واملنـع، وانظـر بحثـا مفيـدا  ً
 .املظاهرات بني االتباع واالبتداع: ألخينا الشيخ محد العتيق بعنوان
                                                       

)١ (http://islamancient.com/book,item,55 html. 
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ٍ املظاهرات التي يراد منها حتقيـق أمـور دنيويـة وهـذه :أما القسم الثاين
 :نوعان كام تقدم

ت إلسقاط حاكم لدافع دنيوي ال ديني،  وهي املظاهرا:اما النوع األول
فهذه حمرمة بداللة كل نص عىل وجوب السمع والطاعة للحاكم ولـو كـان 

 -وهـذا كـاف-ًفاسقا غري عدل، فمع تكاثر األدلـة يف حرمـة هـذا الفعـل 
فكذلك السلف أمجعوا عىل حرمة هـذا الفعـل وتـضليل مـن خـالف فيـه، 

ومن حـاول املنازعـة يف هـذا ودونكم ما شئتم من كتب االعتقاد السلفي، 
فقوله مردود، وهو ضال قد خالف ما عليـه دالئـل الـسنة وآثـار الـسلف، 

 .ًوبمثله ضلل السلف أقواما
ًوتزداد حرمة هذا النوع إذا فعل ألجل الدين أيضا، فإنـه باإلضـافة إىل 
ًكونه حمرما يكون بدعة، ثم كل ما سيأيت من األدلة يف النـوع الثـاين يـصلح 

ىل حرمة هذا القسم، وللشيخ عبد السالم بن برجس آل عبد الكريم ًدليال ع
رمحه اهللا كتاب نفيس فيام يتعلق هبذا النوع، قد أثنى عليه شيخنا العالمة ابن 

معاملـة (عثيمني يف رشحه عىل السياسة الرشعية البن تيمية، واسم الكتاب 
 ).احلكام يف ضوء الكتاب والسنة

ت لتحصيل ما سوى ذلـك مـن أمـور الـدنيا،  املظاهرا:أما النوع الثاين
 :ٍفهي حمرمة ألوجه كثرية، ومنها

 خـالف مـا أمـر بـه -ولو كانت سـلمية- أن املظاهرات :الوجه األول
 من الصرب عىل جور احلكـام الـذين اغتـصبوا احلقـوق، كـام ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 



 

َسـتكون أثـرة«:  قـالملسو هيلع هللا ىلصأخرج الشيخان عن ابن مـسعود أن رسـول اهللا  َ 
تؤدون احلق الـذي : فام تأمرنا؟ قال! يا رسول اهللا: ، قالوانكروهناُتوأمور 
ضري ُسيد بـن حـُ، ويف الصحيحني عن أ» وتسألون اهللا الذي لكم،عليكم
 عـىل رة، فاصربوا حتـى تلقـوينَثَستلقون بعدي أ«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال

، فنحن مأمورون بالصرب ال باملظاهرات للـضغط عـىل احلكـام، »احلوض
ُحتى يسرتيح بر، أو يسرتاح من فاجر: وقد أمر أئمة السنة بالصرب وقالوا ٌَّ. 

  أن فيهـا فـتح بـاب رش بتحكـيم الـشعوب، فكلـام أراد:الوجه الثـاين
ًالشعب أمورا تظاهروا للمطالبة به، فإذا أراد أهل الشهوات أمرا مـن أمـور  ً
الشهوات املحرمة تظاهروا للمطالبة به فاستجيب هلم، وإذا أراد العلامنيون 

ومـن .. ًوالليرباليون أمرا تظـاهروا للمطالبـة بـه فاسـتجيب هلـم، وهكـذا
 مـن املجتمعـات املعلوم أن أهل االستقامة والديانة أقل من غـريهم بكثـري

 .]احلديد[P O N M L K J: اإلسالمية؛ قال تعاىل
 متـضمنة عـىل -إن مل يكـن كلهـا- أن أكثر املظـاهرات :الوجه الثالث

اختالط الرجال بالنساء، االختالط املحرم، وما خالف ذلك فهـو قليـل ال 
َحكم له، والواقع املشاهد خري بره  .انُ

                                                       
 .أي حكام يؤثرون أنفسهم عليكم يف أخذ حطام الدنيا: قال الشيخ الريس) ١(
 .أي حكام عندهم معاص رشعية: قال الشيخ) ٢(
 .)١٨٤٣(، ومسلم )٣٦٠٣( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(
 .)١٨٤٥(، ومسلم )٣٧٩٢( أخرجه البخاري :صحيح) ٤(

ُو تكثـري العـدد، وعنـده تتناسـى القواعـد اخللقيـة ال يستغنون عن النساء؛ ألن مههم األكرب هـ) ٥( ُ
= 

 ٢٩٨ حتى ال تنخدع



 

 ٢٩٩ الفصل السادس

 أن جور احلكام بسبب ذنـوب املحكـومني، والـذنوب ال :والوجه الرابع
ترفع إال بالتوبة واالستكانة إىل اهللا ال باملظاهرات، قال شيخ اإلسالم يف منهاج 

إن احلجـاج عـذاب : وكان احلسن البرصي يقـول«): ٤/٣١٥(السنة النبوية 
، ولكن عليكم باالستكانة والتـرضع؛ فـإن اهللا، فال تدفعوا عذاب اهللا بأيديكم

. / 0 1 2 3 4 5 6: اهللا تعاىل يقول
 .»..اتقوا الفتنة بالتقوى: ، وكان طلق بن حبيب يقول]املؤمنون[

 !إنه سلمية: ألربع يف املظاهرات التي يقالهذه األوجه ا
 حتتـوي عـىل قتـل للنفـوس -زيادة عىل ما تقدم-أما غري السلمية فهي 

ًوإهالك لألموال، وانتهاك لألعـراض وغـري ذلـك، وانظـر مقـاال ألخينـا 
 .عرشة أوجه لبطالن املظاهرات: الشيخ عمر العمر بعنوان

َوبعد هذا كله إليك شبه املجيزين للمظ اهرات وكشفها، وأؤكـد أن واقـع ُ
 .ّاعتقدوا ثم سعوا ليستدلوا، فتكلفوا وحرفوا نصوص الرشيعة: حاهلم

 ادعى جموزوا املظاهرات أن فعل املتظـاهرين قـد دلـت :الشبهة األوىل
 خرج بعد ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ): ١/٤٠(عليه السنة؛ فقد أخرج أبو نعيم يف احللية 

وعـىل األول مـنهام عمـر  عىل رأس صفني من أصـحابه، —إسالم عمر 
                                                       

كالقرار يف البيوت وعدم مشاركة النساء يف األمور السياسية وغريها، لقد بويع خليفـة رسـول =
 ومل تشارك يف ذلك امـرأة واحـدة ال يف بيعـة املـسجد وال يف بيعـة — أبو بكر الصديق ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 عىل متابعـة الغـرب الغـازي ألفكـار األحـزاب سقيفة بني ساعدة، فهل من متبع أم األمر مبني
 ).عبد املالك! (اإلسالمية؟

)١ (http://islamancient.com/articles,item,695.html. 

http://islamancient.com/articles,item


 

 ٣٠٠ حتى ال تنخدع

؛ رغبة يف إظهار قوة املسلمني، فعلمت قـريش —، وعىل الثاين محزة —
 .أن هلم منعة

 :دراية، ورواية: وهذا ال داللة عليه من وجهني
 فإن إسناده ضعيف؛ ألن فيه إسحاق ابن أيب فروة، :الوجه األول رواية

و بأهـل أن حيمـل مـا هـ: ال حتل عندي الرواية عنه، وقال: قال اإلمام أمحد
 .»هتذيب التهذيب«ّكذاب : عنه، وال يروى عنه، وقال اإلمام ابن معني عنه

 أنه ال والية يف مكة، وكان أعـداؤهم حـربيني، فلـام :الوجه الثاين دراية
تقووا استعملوا القوة يف مقدار ما يستطيعون، فأين هذا من جتمع أناس عىل 

 !حكامهم إلظهار سخطهم عىل فعل ما؟
 وسيلة قد جربت فوجد نفعها بأن -أي املظاهرات- أهنا :هة الثانيةالشب

 : حصل املطلوب، وكشف هذه الشبهة من وجهني
ً أهنا أيضا جربت يف مواطن كثرية وكثرية جدا فلم تنفـع، :الوجه األول ًٍ

فهي وسيلة مظنونة، وليس حدث تظاهر املسلمني يف فرنسا ضد قـرار منـع 
ع، واألمثلة كثرية، وما كان كذلك فال جيـوز بـه احلجاب عنا ببعيد، فلم ينف

 .املحرم، وقد تقدم ذكر األدلة عىل منعها وحرمتها
 أنه لو قدر حصول النتيجة من هذه الوسيلة، فإنه ال يـدل :الوجه الثاين

ِعىل حلها وال صحتها بحال؛ فإن الغاية ال تربر الوسيلة، وقد ذكرت دليـل 
 . بني اإلفراط والتفريطأحداث تونس احلالية: ذلك يف مقال

                                                       
)١( http://islamancient.com/mod_stand,item,72.html. 

 ).٤٩-٢٢ص (»حكم املظاهرات«) ٢(

http://islamancient.com/mod_stand,item


 

 ٣٠١ الفصل السادس

الفـتن « يف كتابـه -حفظـه اهللا-قال الشيخ حسني بن عـودة العوايـشة 
 :»وسبيل النجاة منها

 
قبل أن أتكلم يف مسألة املظاهرات واالحتجاجات كـام هـي يف واقعنـا 

كـام -باملنكر والعوج والفساد املعارص، فإنه ال يلزم ممن يعارضها أنه يرىض 
 .-سيأيت بإذن اهللا تعاىل

ـــرشوعية  ـــسابقني يف م ـــامء ال ـــوال للعل ـــاك أق ـــيس هن ـــول ل   أق
ً، لعدم ورود املسألة أصال، والذين يتحـدثون ...املظاهرات واالعتصامات

فيها، إنام ينقلون أقوال العلامء املعارصين، وهذا يدل عـىل ضـعف املـسألة، 
ًجـيال -جة القوية، وأن هذا ليس من سبيل املؤمنني وعدم استنادهم إىل احل

 .-بعد جيل
ــصام، وعــدم  ــيض للخــروج والتظــاهر واالعت ــع وجــود املقت هــذا م
ّاحتياجهم إىل التقنيات والوسائل املعينـة احلديثـة، فإنـه يمكـن خـروجهم  ّ

كام كانوا جيتمعون لصالة العيد واالستسقاء واجلهـاد -بالتداعي والتوايص 
ّ ومع ذلك مل يفعلوا، فـدل -...وشهود ا لوليمة .. -عز وجل- يف سبيل اهللا

 .عدم الفعل عىل عدم الصحة
 : وللمزيد من التوضيح أقول



 

 ٣٠٢ حتى ال تنخدع

 وال عـن ﴾ األذان للعيدين، وال عـن الـصحابة ملسو هيلع هللا ىلصمل يرد عن النبي 
التابعني، مع وجود املقتيض والدافع لذلك، وكانوا قادرين عىل هذا الفعل لو 

 ..م للتعريف بالوقت، وتنبيه النائم، وحتفيز املشغولأرادوا، وكانت حاجته
فإذا مل يفعلوا، فقد دل ذلك عـىل أن الـرتك هـو الـصواب، وأن الفعـل 

 .يضاده
ُمع أن ذلـك اجليـل الـسابق يـدرك وجـوب التـوايص بـاحلق : وأقول

والتوايص بالصرب، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والتعاون عىل الـرب 
 -عـز وجـل-البة باحلقوق العامة، وال خيفى علـيهم أن اهللا والتقوى، واملط

مع ذلك كله؛ مل يرد عـنهم اخلـروج ... امتدح الذين ينترصون ممن ظلمهم،
 .يف مظاهرات أو اعتصامات أو إرضابات لتحقيق هذه املعاين

ومن املعلوم أن املرشوعية يف الدين قد تكـون مـن الواجبـات، أو مـن 
 !!ي قسم حكم املظاهراتالسنن واملستحبات، فمن أ

ما الدليل عىل هذا االستحباب؟ : من املستحبات؛ قلنا: فإن قال قائلهم
ما الدليل عىل الوجوب؟ وعـىل مـن جتـب؟ : بل هو واجب، قلنا: وإن قال

ًهل هو يف الرجال فحـسب؟ ام هـو يف النـساء أيـضا؟ وهـل يلـزم للمـرأة 
 استئذان زوجها؟ واالبنة استئذان أبيها؟

ٍف عىل مـن يقـول هـذا أن مـن ختلـف عـن الوجـوب آثـم وليس بخا
 . وعقابه؛ إال أن يعفو سبحانه عنه ويغفر-عز وجل-استجلب غضب اهللا 



 

 ٣٠٣ الفصل السادس

سواء أقال بـالوجوب أم -وإين ألسأل هذا املندفع يف جتويز املظاهرات 
هل يبقى هذا احلكم إذا اشرتك فيه املسلم واملـرشك؟ ورفـع : -االستحباب

امللحد راية اإلحلـاد، وخرجـت املتربجـة واملتـسرتة، املرشك راية الرشك، و
ْوأبدت املتربجة عورهتا، واختلط الرجل باملرأة، واملخمور بغري املخمور َ!! 

وهل يبقـى حكمهـا إذا تعـرض فيهـا بعـضهم؛ للممتلكـات اخلاصـة 
 ..!!والعامة، وحتطيم السيارات، والسلب والنهب

  تفـيض!)  الـسلميةاملظـاهرات(وهل يبقى هذا احلكم إن كانـت هـذه 
ــاء ــزف دم ــون  !!ٍإىل إصــابات ون ــا إذا اســتغلها جمهول ــى حكمه   هــل يبق

 !!ألغراض دنيئة
ِّهل يبقى حكمها إذا كانت حتت رايات عمية؟ ُ! 

 هل يبقى حكمها إذا قطف ثامرها من ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمـة، 
 !ّوال يسعون ملصلحة جمتمع وال أمة؟
 !ني رشقي وغريب، وشاميل وجنويبهل يبقى حكمها إذا فرقت ب

 !أخرى معارضة هلا؟) سلمية(هل يبقى حكمها إذا تولد عنها مظاهرات 
 !هل يبقى حكمها إذا زادت الفرقة يف األمة وولدت الضغائن واألحقاد

 !هل يبقى حكمها إذا مل يبق فيها أي معنى من معاين السلمية



 

 ٣٠٤ حتى ال تنخدع

  أيس أو التقليـدهل يبقـى حكمهـا إذا انتقلـت نـريان املظـاهرات بالتـ
إىل األقطار األخرى؛ فانتقلت مـن األمـان إىل الفـزع، ومـن االسـتقرار إىل 

 القتل والتذبيح؟
أهي من كتاب رب العـاملني، أم ! ومن أين جاءت املرشوعية املزعومة؟

وأيـن ! أم هي منهج الصحابة والتابعني؟! ؟ملسو هيلع هللا ىلصهي من كالم سيد املرسلني 
 ! يف ذلك؟الذي جاء عنهم من اآلثار واألخبار

 ُأم استوت السنة بالبدعة عند من يفتي؟
ًأم تلقاها تشبها بالكفار وامللحدين؟ ّ 

 ملسو هيلع هللا ىلص وقد سامهم النبي —أم تلقاها عن اخلوارج يف عهد أمري املؤمنني 
 .منافقني

 !أم أن األحكام الرشعية تؤخذ من العقل املجرد والعواطف اجلياشة؟

 
ًأليست املظاهرات رضبـا مـن رضوب : ائلَوتساءل متس! وسأل سائل
 :النهي عن املنكر
 منكـرات ملسو هيلع هللا ىلصَّأمل تكن هذه املنكرات من قبل، وهل غـري النبـي : فأقول

علـيهم -املرشكني باملظاهرات واالعتصامات، وهل فعل الرسل واألنبيـاء 
  هذا مع أقوامهم من قبل؟-الصالة والسالم



 

 ٣٠٥ الفصل السادس

َّوهل يغري املنكر بمنكر؟ أم أن الغاية ت  !سوغ الوسيلة؟ُ
َّوأين حتكيم القرآن العظيم إذا كان كل منكر يغري بالطريقة التـي يراهـا  ُ

 !الناس؟
ُ إذا كانت كل خمالفة تغـري مـن خـالل ملسو هيلع هللا ىلصوأين حتكيم الرسول الكريم 

 !؟..، والبحث عن احللول-عىل تفاوت بينها يف التفيكر-العقول 
حابه، قبل قيام  وأصملسو هيلع هللا ىلصلقد اقرتف املرشكون أعظم ذنب يف حياة النبي 

فكـان مـنهج التغيـري ... ًدولة اإلسالم؛ وهو اختاذهم أنـدادا مـن دون اهللا 
دعوهتم باحلكمـة واملوعظـة احلـسنة، واحلجـة والربهـان، إىل توحيـد رب 

 ... وأصحابه أذى املؤذينملسو هيلع هللا ىلصالعاملني سبحانه وحتمل 
ــدعوة رسا ــدأت ال ــا ... ًب ــه مــن معانيه ــام حتمل ــت اهلجــرة ب   ... وكان

   معـاين التوحيـد وربـط القلـوب بـاهللا سـبحانه ملسو هيلع هللا ىلصيهـا رسـول اهللا رسخ ف
 ...واليوم اآلخر

 بام يتنـزل إليـه مـن وحـي ﴾ عىل تربية أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصوحرص النبي 
؛ للـدعوة ملسو هيلع هللا ىلص ولرسـوله -عز وجل- هللا ﴾السامء، واستجاب الصحابة 

عـز -التي أحيت قلوهبم وأخرجتهم من الظلامت إىل النـور، حتـى أذن اهللا 
هاد فكان من أمرهم ما كان من قيام دولة اإلسالم، وما حققـوه  باجل-وجل

 .من فتوحات وانتصارات، وإقامة للعدل والسعادة



 

 ٣٠٦ حتى ال تنخدع

 !أنظل ساكتني؟: وقال آخرون
ُمل جتوزوا املظاهرات، وال اخلروج عىل احلاكم، فهل يبقى احلاكم الظـامل 

 !؟حيكم حتى املامت؟ وهل يظل الناس يعانون من الظلم والفقر واجلوع
ال يلزم من القول بعـدم جـواز املظـاهرات واخلـروج عـىل : واجلواب

 .احلاكم؛ إقرار الظلم، واحلكم بغري ما أنزل اهللا سبحانه
كام أنه ال يلزم من القول بعدم جواز قتل السارق؛ إقـرار الـسارق عـىل 
رسقته، وكذا ال يلزم من القول بعدم جواز إعدام من غش يف جتارته، إقراره 

 .عىل غشه
ًولكن جيب أن يكون العالج صحيحا يف السعي لرفع الظلـم، وعقوبـة 

 ...السارق والغاش يف جتارته

L K : وهذا كله مبني يف كتاب رب العاملني سبحانه القائل

V U T S R Q P O N M]٣:املائدة[. 
عـز -ّن نتأسـى بـه، كـام قـال ربنـا ُ، وقد أمرنـا أملسو هيلع هللا ىلصوهو يف سنة النبي 

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á : -وجـــــل

Ò Ñ Ð Ï Î]األحزاب[. 



 

 ٣٠٧ الفصل السادس

 
: إن الكالم يف املظاهرات، والثورة عىل احلاكم؛ يذكرين بقوله تعاىل

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
Ã Â Á À]٢١٩:البقرة[. 

 .ّأما إثم اخلمر وامليرس فهو يف الدين، وأما املنافع فدنيوية
 : قال ابن كثري رمحه اهللا

، أمـا إثمهـام  ]٢١٩:البقـرة[º « ¼ ½ ¾ ¿: وقوله
فع فدنيوية، من حيث إن فيها نفـع البـدن، وهتـضيم فهو يف الدين، وأما املنا

ّالطعام، وإخراج الفضالت، وتشحيذ بعض األذهان، ولذة الـشدة املطربـة 
 :التي فيها، كام قال حسان بن ثابت يف جاهليته

ـــــا ملوكـــــا ـــــرشهبا فترتكن ًون
  

 

ُوأســـــدا ال ينهنهنـــــا اللقـــــاء َ ُ ً ُ
  

 

ِّوكذا بيعها واالنتفاع بثمنها، وما كان يقمشه ب َ ُعضهم من امليرس فينفقه ُ
عىل نفسه أو عياله، ولكن هذه املصالح ال توازي مرضته ومفسدته 

Ã Â Á À: الراجحة، لتعلقها بالعقل والدين، وهلذا قال
؛ وهلذا كانت هذه اآلية ممهدة لتحريم اخلمر عىل البتات، ومل تكن ]٢١٩:البقرة[

اللهم بني لنا يف : ُ ملا قرأت عليه—ِّرضة؛ وهلذا قال عمر ِّمرصحة بل مع
ًاخلمر بيانا شافيا، حتى نزل الترصيح بتحريمها يف سورة املائدة ً : " !



 

 ٣٠٨ حتى ال تنخدع
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F E D C B A @ ? > = <]املائدة[«. 

فلو كانت هناك منافع؛ فإن إثم املظاهرات، والثـورات ورضرهـا أكـرب 
 :من نفعها

ملا فيها من إراقة الدماء، وعدم حتقيـق األهـداف، والعجـز عـن تعيـني 
 .السلطان العادل، وما ترتكه من فرقة واختالف

 
هذه املظاهرات تتضمن إنكار املنكر، وهذه الثورات قـد : ئلفإن قال قا

 .آتت أكلها، وأفاد الناس منها
نعم تتـضمن إنكـار املنكـر بطريقـة منكـرة، والغايـة ال تـسوغ : فأقول
 .الوسيلة

إن هذا : وهذا كرجل اقرتح قتل الكذابني إلصالح املجتمع، فهل يقال
وهل هذا جيعلنا نفتـي عمل صحيح خييف الناس من القتل فيقلل الكذب؟ 

 !ّبصحة قتل الكذاب؟
ّبعدم صحة قتـل الكـذاب؛ مـع معاجلـة األمـر : بل الصواب أن نقول

 .بالطريقة الصحيحة



 

 ٣٠٩ الفصل السادس

ًاألمور التي ذكرمتوها بديال للمظـاهرات والثـورات ال : وإن قال قائل
 .حتقق الغرض كام نريد

ّوكذلك معاجلة الكذب والكذاب بـالطرق الـصحيحة؛ قـد ال : فأقول
ُّحتقق الغرض، فهل نرص عىل إعدام الكاذب ُ!! 

 
إننا نعاين من خالل الواقع املر، واملـر الواقـع؛ الـسكوت عـن املنكـر، 

 .واستفحال الفساد والظلم يف مشارق األر ض ومغارهبا
ًوبعــد عــرشين عامــا أو ثالثــني أو أقــل أو أكثــر؛ تتوقــد املظــاهرات 

 .اجات، وتنزف الدماءواالحتج
وإذا نجحت الثورة؛ تغريت األسامء، وتبدل األشخاص، وجاء أمثـال 

 .أولئك أو أسوأ
مع األخذ بعني االعتبار؛ تكرار الثـورات؛ مـرات ومـرات، ومـا يتبـع 

 .ذلك من تصفية احلسابات
وهل يتصور العقل الصحيح الذي يأخذ من الرشع احلنيف أنه يمكـن 

والذنوب واملخالفات يف سنني طويلة، من خالل أيام تغيري تراكم املنكرات 
 !!؟..معدودة وليال حمدودة



 

 ٣١٠ حتى ال تنخدع

أما منهج رب الناس سبحانه وتعاىل فهو العمل بمقتـىض كتابـه وسـنة 
 وسنة اخللفاء الراشدين، وهذا يتضمن األمر باملعروف والنهي عن ملسو هيلع هللا ىلصنبيه 

 والرعيـة، املنكر، والتناصح والتوايص باحلق والتوايص بالصرب بني الراعـي
 .واحلاكم واملحكوم

  ولذلك؛ ال يمكن أن يفلح ما عليـه النـاس مـن تـصور خيـالف مـنهج
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ :  وقـد قـال سـبحانه-عز وجـل- اهللا

 .]١١:الرعد[¦ §
نه فيا من تبحث عن النجاة يف الدارين حذار من تكذيب قول اهللا سبحا

 !!وتعاىل بزعمك القدرة عىل التغيري بغري رشع اهللا سبحانه وتعاىل
إن طريقة التغيري جيب أن تكون رشعية، والغاية ال تسوغ الوسيلة، وال 

 .يصلح أمر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا
 وكتابـه -عـز وجـل-وإين ألقسم باهللا العظيم إن التشكيك بمنهج اهللا 

 . ما يعانيه الناس من الظلم واجلوع والفقر ألخطر من كلملسو هيلع هللا ىلصوسنة نبيه 
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»« 
فـإىل متـى يظـل ... إنـه بعيـد... هذا طريق طويـل : قال الكثري الكثري

 :االنتظار، فأقول
إن الذنوب واآلثام التي اقرتفها الناس عـرب سـنني طويلـة؛ هـي التـي 

 .ةُتطيل الطريق، ويلزم منها األعوام الكثري
ُولو كانت هناك أمراض معدية وأدواء فتاكة تركت من غـري عـالج يف  ّ ٌ
  دولة أعـدادها هائلـة؛ فهـل يمكـن إذهـاب الـداء خـالل يـوم أو يـومني، 

، وما هو أقرص الطرق الصحيحة لتخلـيص املـرىض !!!وأسبوع وأسبوعني
 من هذه املعاناة؟

يـوم واحـد؛ هناك سبيل لتخليصهم من األدواء يف : وماذا لو قال قائل
 !!وذلك بقتلهم كلهم

 !!!هل هذا كالم العقالء
ًولو أن شخصا كان من طالب املرحلـة الثانويـة، وقـد حتفـز لدراسـة 
ًالطب، وأخذته األحالم أن يكون طبيبا متميزا متفوقا مبدعا، فام هـي أقـل  ً ً ً

 السنوات ليحقق هذا الشخص مراده؟
ة مبارشة دون دراسة هناك أسلوب أقرص؛ وهو أن يتخذ عياد: فإذا قال

، فطريق الدراسة طويل وانتظار اخلربة ممـل، وافتتـاح !!وال عمل وال خربة
 !!العيادة هذا اليوم خري من افتتاحها بعد سنني عديدة



 

 ٣١٢ حتى ال تنخدع

 ..هناك طرق أقرص لكل يشء؛ يف األموال والنساء واملناصب
 .إهنا تأيت بالشقاء يف الدارين.. لكنها عىل غري الصواب

ليس هناك سبيل أقرص، : احلال سبيله بعيد؛ فأقولوإذا قلت هذا 
M L K J : وليس هناك سبيل أصلح إال هذا، قال تعاىل

 Z Y X W V U T S R Q P O N
 .]األنعام[] \ [

ا رسيعة وحذار أن تكون ممن يتبعون السبل ألن فيها خيارات كثرية كله
 .وتبدو أهنا مرحية، ويف الواقع رسيعة لكنها غري مرحية ألهنا ليست صحيحة
 ..حذار من ترك رصاط اهللا املستقيم؛ ألنه طويل حيتاج إىل عزيمة وثبات

 -َرمحني اهللا وإيـاك-واعلم أنك قد ال حتصل عىل هذا وال ذاك، فتأمل 
 .سعادة يف حتقيق العدل وال﴾ وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصكيف كان منهج النبي 

 . »ولكنكم تستعجلون«:  إذ يقولملسو هيلع هللا ىلصوصدق رسول اهللا 
                                                       

توسد بردة له يف ظل الكعبـة،  وهو مملسو هيلع هللا ىلصشكونا إىل رسول اهللا «:  قال—عن خباب بن األرت ) ١(
كان الرجـل فـيمن قـبلكم حيفـر لـه يف األرض، : أال تستنرص لنا، أال تدعو اهللا لنا؟ قال: فقلنا له

فيجعل فيه، فيجاء باملنشار فيوضع عىل رأسه، فيشق باثنتني، وما يصده ذلك عن دينـه، ويمـشط 
ن دينـه، واهللا ليـتمن هـذا بأمشاط احلديد، ما دون حلمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلـك عـ

األمر، حتى يسري الراكب مـن صـنعاء إىل حـرضموت، ال خيـاف إال اهللا أو الـذئب عـىل غنمـه، 
 ).٣٦١٢(، أخرجه البخاري »ولكنكم تستعجلون
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هذا واحلمد هللا رب العـاملني عـىل نعمـه العظيمـة علينـا وعـىل النـاس 
 .أمجعني

 أن جينبنا واملسلمني الفتن ما ظهر منهـا ومـا بطـن، -تعاىل-وأسأل اهللا 
 .إنه ويل ذلك والقادر عليه
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 ٣٣٣  فهرس األحاديث واآلثار

 
 الصفحة  اآلثر/احلديث

 ١٣٥ ..................................ّإن اهللا حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه
 ٢٦٧ ..........................................أبرشوا بدنيا عريضة تأكل إيامنكم، فمن كان

ِأما اهللا فقد برأك! ا عائشةأبرشي ي َّ ّ...................................................١١٤ 
َأبو بكر سيدنا أعتق سيدنا ُِّ ّ............................................................ ٦٧ 

 ١٦٠ .......................................................ُاتبعوا وال تبتدعوا، فقد كفيتم
 ١٦ ....................................................................اتقي اهللا واصربي

ّأتى مطرف بن عبد اهللا   ٢٦٥ ........... ناس يدعونه إىل قتال احلجاج-زمان ابن األشعث-ُ
 ٧٧ .................................... واملؤمنني أنه قد أكمل هلم اإليامنملسو هيلع هللا ىلصأخرب اهللا نبيه 

ِّا أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلها تكفر اللسانإذ َ ُ.................................... ١٥٥ 
 ١٨٧ ..................................إذا التقى املسلامن بسيفيهام؛ فالقاتل واملقتول يف النار

 ٥٤ ..............................إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع
 ٢٨٦ .....إذا رأيت اهللا يعطي العبد ما حيب وهو مقيم عىل معاصيه فإنام ذلك له منه استدراج

 ٨٢ ......ًا رأيت قوما يتناجون يف دينهم بيشء دون العامة فاعلم أهنم عىل تأسيس ضاللةإذ
َإذا ظهر السوء يف األرض أنزل اهللا بأسه بأهل األرض َِ ِِ ُ َ ُّ ََ َ ُ َ َ................................. ٤٤ 

 ١٠١ ......................................................إذا عطس أحدكم، فليحمد اهللا
 ١٧١ ...............................ُإذا عملت اخلطيئة يف األرض؛ كان من شهدها فكرهها

 ٢٧٥ .................................... اهللا وسنة رسول اهللاإذا كان لك إمام يعمل بكتاب
 ٢٥٩ ..................................ًإذا كانت الفتنة بني املسلمني؛ فاختذ سيفا من خشب

 ٢٠١ ...............................................................ُاذهبوا بنا نصلح بينهم
 ١٥١ ..............................................................ّاستقاموا أدوا الفرائض

ِاستقاموا عىل أمر اهللا فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته َ................................ ١٥١ 



 

 ٣٣٤ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٥٢ ..................................َِاستقاموا عىل شهادة أن ال إله إال اهللا حتى حلقوا باهللا
 ١٥١ ........................................................أخلصوا العمل هللا: استقاموا

ّاستقيموا ولن حتصوا، واعلموا أن خري أعاملكم الصالة ُ............................... ١٤٨ 
ُاسمعوا وأطيعوا؛ فإنام عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم ِّ ُ.............................. ٢١٥ 

 ٢٧١ ....................................ُأصبح أمرائي خيريونني أن أقيم عىل ما أرغم أنفي
 ٩٩ ...........................اصرب نفسك عىل السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بام قالوا

ٌّاصربوا، فإنه ال يأيت زمان إال والذي بعده رش ُ َ ٌ........................................ ٢١٨ 
ُإصالح ذات البني؛ فإن فساد ذات البني هي احلالقة ِ................................... ١٩٨ 

ًاعبد اهللا ال ترشك به شيئا ُ ْ............................................................ ١٤٩ 
 ١٣٥ ....................................................أعجز الناس من عجز عن الدعاء
ُأعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبيل ُ  ٨٣ .........................ّنرصت بالرعب مسرية شهر: ً

 ٧١ .............................. إحدى وسبعني فرقة، فواحدة يف اجلنةافرتقت اليهود عىل
 ١٣٥ ................................................................أفضل العبادة الدعاء

 ٢٦٨ .......................................أقل ما تغلبون عليه من اجلهاد، اجلهاد بأيديكم
 ٨٨ ...............................أكثر السلف عىل هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة
 ١٩٧ ..............................ُأال أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة

 ١٩٧ ..................................................................ٍأال أدلك عىل جتارة
َ عىل صدقة حيب اهللا موضعهاُأال أدلك ُِ ٍُ............................................... ١٩٧ 

 ١٧٦ .......................أال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بني عينيه ك ف ر
ِأال حتدثوين بأعاجيب ما رأيتم بأرض احلبشة َ ِ َ ََ ِ َِ َ ِ ُ ِّ َ ُ.......................................... ٤٤ 

ًأال ترشك باهللا شيئا ُ................................................................... ١٥١ 
 ٤٦ .................................ًأال ال يمنعن رجال هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه

 ١٥٣   ١٣٦ ............................... مضغة، إذا صلحت صلح اجلسد كلهأال وإن يف اجلسد
ًاالستقامة كناية عن التمسك بأمر اهللا تعاىل فعال وتركا ً................................ ١٤٥ 



 

 ٣٣٥  فهرس األحاديث واآلثار

ِأن تستقيم عىل األمر والنهي، وال تروغ روغان الثعالب: االستقامة َ................... ١٥١ 
 ١٦٠ ........................................ٌاالقتصاد يف السنة خري من االجتهاد يف البدعة

ٌاإليامن بضع وسبعون   ٥٩ .......................................عبة ش-أو بضع وستون-ِ
 ١٣٥ ...................................................................الدعاء هو العبادة
 ٢١٦   ١٩٤ ......................................................................الدين النصيحة

 ١٥٦ .....................................الرجل عىل دين خليله، فلينظر أحدكم من خيالل
 ١٨٥ ......................ملسو هيلع هللا ىلص ً يرجع ويكذب بأن حممدا ¢العجب ممن يزعم أن عيسى 

 ٢٦٧ ...........................الفتنة حق وباطل يشتبهان، فمن عرف احلق؛ مل ترضه الفتنة
 ١٤١ ...............الساحر؛ فاقتل هذه الدابةاللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر 

ّاللهم إين عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض يف حكمك ٍ.................. ١٣٧ 
ُاللهم أهله علينا باليمن واإليامن والسالمة واإلسالم ريب وربك اهللا ِ.................... ٢١٠ 

 ١٣٩ .................................................................اللهم عليك بقريش
 ١٣٩ ......................................................ٍاستجب لسعد إذا دعاك! اللهم
ًمن ويل من أمر أمتي شيئا ف!  اللهم ُشق عليهم، فاشقق عليهَ َّ........................... ٢١٣ 

ًاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ُّ............................................. ٦١ 
 ١٨ ..........................................ٌاملرأة عورة، فإذا خرجت استرشفها الشيطان

 ٦١ ....................................................................املسلم أخو املسلم
َاملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده َ َِ............................................. ٢٠٧ 

ِاملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملؤمن من أمنه الناس عىل دم َِ  ٢١٠ .ائهم وأمواهلمَ
 ٢٠٠ ................................................................املفسدون بني األحبة

ٌالنجوم أمنة للسامء، فإذا ذهبت النجوم؛ أتى السامء ما توعد َ َُّ ُ ُ............................ ٥١ 
 ١١٣ ......................................فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا! أما بعد يا عائشة

 ٣٧ ...............................................رسول اهللا، اللهم إنك تعلم! امح يا عيل
 ٩٩ .................ما صالح عليهامح يا عيل، اللهم إنك تعلم أين رسول اهللا، واكتب هذا 



 

 ٣٣٦ فهرس األحاديث واآلثار

ُأمر بعبد من عباد اهللا أن يرضب يف قربه مائة جلدة ُ..................................... ٤٦ 
 ١٢١ ..............ال إله إال اهللا: ال إله إال اهللا، فمن قال: ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا

ْأملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك عىل خطيئتك َ............................ ١٥٤ 
ُّإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر حسن، وليس من الس  ٢٥١ .........................نةَ

 ٢٧١ .................إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر حسن، وليس من السنة أن ترفع
ًإن الدجال خيرج، وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء ًّ ً ّ........................ ١٧٥ 

 ١٧ .......................................َإن الدنيا حلوة خرضة، وإن اهللا مستخلفكم فيها
ِّإن السعيد ملن جنب الفتن، إن السعيد ملن جنب الفتن ُِّ ُ َ ّ................................ ١٧٠ 
َإن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب ِ َ............................... ١٧٠ 

 ١٩٩ ......ُإن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب ولكن يف التحريش بينهم
ُإن الفتنة تعرض عىل القلوب، فأي قلب أرشهبا نكتت فيه نكتة سوداء ُ................ ٢٦٧ 

 ٢٦٤ ...................ؤمن عن نفسهإن الفتنة ال جتيء حني جتيء لتهدي، ولكن لتقارع امل
 ٢٦٤ ................ّإن الفتنة ليست تأيت هتدي الناس، ولكن إنام تأيت تقارع املؤمن عن دينه

 ١٠٦ ................................ًإن اهللا تعاىل يرفع هبذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين
 ١٢٨ ..............فرأيت مشارقها ومغارهبا - ضم يل األرض: أي-  إن اهللا زوى يل األرض

 ٧٣ ........................مد خري قلوب العبادإن اهللا نظر يف قلوب العباد، فوجد قلب حم
 ٢٦٢ ..................................................اخلفي إن اهللا حيب العبد التقي الغني

 ٢١٩ ..............................................ٍإن املقسطني، عند اهللا، عىل منابر من نور
 ١٧٨ ........................................ملسو هيلع هللا ىلص ٌّإن املنافقني اليوم رش منهم عىل عهد النبي 

ّإن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا عىل يديه؛ أوشك أن يعمهم ُ ََ ََ َ ِ َّ ّ َّ........................ ٤٥ 
 ١٣٨ .................. عند البيت؛ وأبو جهل وأصحاب له جلوس كان يصيلملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

ٌإن الولد مبخلة، جمبنة، جمهلة، حمزنة ٌ ٌ ٌ َ................................................... ١٤ 
 ٨ ...............................................................إن بني يدي الساعة اهلرج

 ٥٥ ............................ًإن بني يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، وينزل فيها اجلهل



 

 ٣٣٧  فهرس األحاديث واآلثار

 ٧ ..............................................ًإن بني يدي الساعة فتنا كقطع الليل املظلم
ًإن ثالثة يف بني إرسائيل َأقرع، وأعمى، فأراد اهللا أن يبتليهمَأبرص و: َّ َ................... ١١ 

 ٢٧٦ .............................................ًأن رجال كان يقوم عىل رأس األمري سأله
ُأن طارق بن سويد اجلعفي سأل النبي   ٢٨٥ ................................. عن اخلمرملسو هيلع هللا ىلصُ

 ٢٦٨ ...........................ٌإن طال بكم عمر قليل، فليوشك بالرجل أن يأيت قرب محيمه
 ٢٧٥ ....................................بم يستحلون قتيل:  قال يوم حورص—أن عثامن 

 ١٤ .........................................فتنة، ويف زوجته فتنة، وولدهإن يف مال الرجل 
 ٩٥ ...............................................ًإن قوما يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم

 ٢٥٦ .............................إن كان هللا خليفة يف األرض، فرضب ظهرك، وأخذ مالك
 ١١ ......................................................ٍإن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي املال

ِإن هللا أهلني من الناس َ َ ّ............................................................... ١٠٦ 
َإن مثيل ومثل ما بعثني اهللا عز وجل به كمثل رجل أتى ق َ ََ  ١٥٠ ..........................ومهََ

ًإن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال  ١٤٩ ...............................يا رسول اهللا أوصني: ّ
 ١٩٨ .......................................ًإن من الناس ناسا مفاتيح للخري، مغاليق للرش

 ١٢٥ ................ فأعزنا اهللا باإلسالم، فمهام نطلب- قبل اإلسالم:  أي-إنا كنا أذل قوم 
ّأنا ال أمحل هم اإلجابة ولكن أمحل هم الدعاء َُّ ُ ِ........................................ ١٣٤ 

 ١٢٦ ................................................ملسو هيلع هللا ىلص عهد رسول اهللا ٌانتسب رجل عىل 
 ١٢٧ .........................أنا: انتسب رجالن عىل عهد موسى عليه السالم فقال أحدمها
 ١٥٩ ..................................أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واهللا إين ألخشاكم هللا

 ١٤٢ ..................انطلق ثالثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووهم املبيت إىل غار فدخلوه
 ٢٨٤   ٢٣٩ ............................إنكم ستحرصون عىل اإلمارة، وستكون ندامة يوم القيامة

 ٢٤٤ .............................................ًإنكم سرتون بعدي أثرة وأمورا تنكروهنا
ُإنام أنا متبع ولست بمبتدع فإن استقمت فتابعوين ٌٍ ٌ..................................... ١٦٠ 

 ١٧٨ .........................................، فأما اليومملسو هيلع هللا ىلصإنام كان النفاق عىل عهد النبي 



 

 ٣٣٨ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٥٦ ......................................إنام مثل اجلليس الصالح وجليس السوء، كحامل
 ٥٧ .......................الصهمُإنام ينرص اهللا هذه األمة بضعيفها بدعوهتم وصالهتم وإخ
 ٢٧٤ ..............................ّأنه قال لرجل يسأله عن القتال مع احلجاج أو ابن الزبري

َّإنه مل يكن نبي قبيل إال كان حقا عليه أن يدل أمته عىل خري ما يعلمه هلم ُ ً ٌّ................. ١٠ 
ُإهنا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروهنا َ َ..................................٢٢٣ ،٢١٥، ١١٤ 

 ١٦١ ................................ٌإين أعلم أنك حجر ال ترض وال تنفع، ولوال أين رأيت
 ٦٨ ..........................................إين إنام بكيت ألن نفيس إنام هي نفس واحدة

 ٧٧ .............................إين ألعلم أي يوم نزلت هذه اآلية؛ نزلت يوم عرفة يف يوم
ِّذو سلطان مقسط متصدق موفق: أهل اجلنة ثالثة ُ.................................... ٢٢٠ 
 ٢٦١ .........................أن أسمع وأطيع، ولو لعبد حبيش:  بثالثملسو هيلع هللا ىلصأوصاين خلييل 

 ١٥٩، ١٥٠ ..........ًشيا، فإنه من يعشًأوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة، وإن عبدا حب
 ١١١ ......................................هل رأيت من يشء يريبك من عائشة! أي بريرة
 ٢٦٢ ..............................................ًأيف الفتنة تأمرين أن أكون رأسا! أي بني

 ١٧٢ ................................................ يذكر الفتنملسو هيلع هللا ىلص أيكم سمع رسول اهللا 
 ٨ ........................................فقد باء هبا أحدمها! يا كافر: أيام رجل قال ألخيه

َذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت! بخ ُ ٌ ٌ............................ ١٢٤ 
ًبدأ اإلسالم غريبا، وسيعود كام بدأ غريبا، فطوبى للغرباء ً............................. ١٨٤ 

 ١٢٨ ...................برش هذه األمة بالسناء والدين والرفعة والنرص والتمكني يف األرض
 ٢١٥ ....................................ُّتؤدون احلق الذي عليكم، وتسألون اهللا الذي لكم

 ١٥٠ ..................كتاب اهللا وسنة رسوله: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبام
 ١٠٥ ،٧٤............كتاب اهللا، وسنتي، ولن يتفرقا: ركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمهات

ُتسمع وتطيع لألمري، وإن رضب ظهرك، وأخذ مالك ُ................................. ٢١٦ 
ِتصلح بني الناس؛ فإهنا صدقة حيب اهللا موضعها ُ ُ ّ..................................... ١٩٧ 

 ٢٠٠ .............................. يف كل مخيس واثنني-أعامل العباد: أي-  تعرض األعامل



 

 ٣٣٩  فهرس األحاديث واآلثار

ُعودا عودا، فأي قلب أرشهباتعرض الفتن عىل القلوب كاحلصري  ً ً.............. ١٥٣، ١٣٦ 
 ١٢٩ ...............تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا أن تكون، ثم يرفعها اهللا إذا شاء أن يرفعها

 ٧ ...........................................ٌتكون بني يدي الساعة فتن كقطع الليل املظلم
 ٢٣١ ........................................................تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم

ًرجل فارق اجلامعة وعىص إمامه ومات عاصيا: ثالثة ال تسأل عنهم ٌ................... ٢٣٢ 
 ٧٢ .............................................. القصواء، حتى إذا استوتملسو هيلع هللا ىلص ثم ركب 

 ١٥٩ ................ملسو هيلع هللا ىلص يسألون عن عبادة النبي ملسو هيلع هللا ىلصٍجاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النبي 
 ١٦٢ ...................................ُمن أين أحرم:  ٌجاء رجل إىل اإلمام مالك، فقال له
 ٢٧٢ ...................................................ًحبذا موتا عىل اإلسالم، قبل الفتن
 ١٢٢ ..........................ظيمُّال إله إال اهللا العيل الع: ّحج عمر، فلام كان بضجنان قال

 ١١٧ .............................................................حسبي اهللا ونعم الوكيل
ً فرجونا أن حيدثنا حديثا حسناگخرج علينا عبد اهللا بن عمر  ً...................... ٢٦٣ 

 ١٥٨ ، ١٤٩.............................هذا سبيل اهللا: ً خطا ثم قالملسو هيلع هللا ىلص خط لنا رسول اهللا 
 ٢١٦ ..............................خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم، وتصلون عليهم

َخيار عباد اهللا الذين إذا رؤوا ذكر اهللا ُ ُِ ُِ................................................. ١٩٩ 
 ٧٢ ...................................خري الناس قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم

 ١٠٦ ......................................................خريكم من تعلم القرآن وعلمه
 ١٦١ ......................................أوصني:  فقلت لهگدخلت عىل ابن عباس 

 ٢٧٤ ............ٌيا أمري املؤمنني، طاب أم رضب:  يوم الدار، فقلت—دخلت عىل عثامن 
ًإين ألعرف رجال ال ترضه الفتن شيئا:  فقال—دخلنا عىل حذيفة  ً ّ................... ٢٦٢ 

 ٢٤٩ ........أصلحك اهللا، حدث بحديث : ، قلنا-وهو مريض-دخلنا عىل عبادة بن الصامت 
 ٢٢٧ .................................... فبايعناه، فكان فيام أخذ علينا،ملسو هيلع هللا ىلصدعانا رسول اهللا 

 ١٧٤ .............................ألنا لفتنة بعضكم:  ، فقالملسو هيلع هللا ىلصذكر الدجال عند رسول اهللا 
 ٥٥ .................................ذاك عند أوان ذهاب العلم:  ً شيئا، فقالملسو هيلع هللا ىلص ذكر النبي 



 

 ٣٤٠ فهرس األحاديث واآلثار

ّياين القراء الذين خرجوا مع ابن األشعثذكر أيوب السخت ُ........................... ٢٦٥ 
 ٢٦٦ ...................................ُرآين زبيد مع العالء بن عبد الكريم ونحن نضحك

ٌسأل أناس رسول اهللا   ٢٨٥ ...................................... عن الكهان، فقال هلمملسو هيلع هللا ىلص ُ
ّسبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله َ.................................٢١٩، ١٦٧ ،١٩ 

ُستكون أثرة وأمور تنكروهنا، قالوا َ  ٢٩٨ .....................................يا رسول اهللا: َ
 ٢٤٠ ،١٠.............كون فتن، القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري من املايشست

َستلقون بعدي أثرة، فاصربوا حتى تلقوين عىل احلوض َ........................٢٩٨ ،٢٢٥ 
 ١٦٢ .......................احلمد هللا والسالم عىل: ً رجال عطس فقالگسمع ابن عمر 

ّسمعت سهل بن حنيف يقول بصفني  ٢٦٩ ..............................أهيا الناس اهتموا: ُ
ًواهللا ال هتريقوا حمجام:   يقول—ُ سالم يوم قتل عثامن سمعت عبد اهللا بن َ ُ............ ٢٧٥ 

ّسيأيت سنوات خداعات، يصدق فيهن الكاذب، ويكذب فيهن الصادق ّ ُ ُ ٌ َّ ٌ................ ٩٣ 
ُسيأيت عىل الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب َّ َّ َ ٌَ ُ......................... ٢٧٧، ٩ 
ُسيكون بعدي سلطان فأعزوه؛ من التمس ذله ثغر ثغرة ُ ُّ............................... ٢٤٢ 

َسييل أ  ٢٤٥ ..........................موركم بعدي رجال يطفئون السنة، ويعملون بالبدعةَ
 ١٢٨ .....أال تستنرص لنا:  وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة فقلناملسو هيلع هللا ىلص شكونا إىل رسول اهللا 
ً حنينا، فقال لرجل ممنملسو هيلع هللا ىلص شهدنا مع رسول اهللا  ُ...................................... ٢٧٨ 

ّصل بني الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا ِ................................. ١٩٧ 
 ١٦١ ............................................ًيوما عىل املقاعد قعد —عثامن بن عفان 

ّعىل املرء املسلم السمع والطاعة، فيام أحب وكره ُُ َّ ِ..................................... ٢١٤ 
 ٢٤٥ ...........................إال أن يؤمر بمعصية. عىل املرء املسلم الطاعة فيام أحب أو كره

 ١٦٠ ............................................عليكم باالستقامة واألثر وإياكم والتبدع
 ١٥٢ ...........كر اهللاَعليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما عىل األرض من عبد عىل السبيل والسنة ذ

ًعينان ال متسها النار أبدا  ٢٢٠ .....................................ٌعني بكت من خشية اهللا: ُّ
 ١٨٧ ...........ّاحلمد هللا الذي مل جيعل ميتتي بيد رجل يدعي: —غالم املغرية، فقال عمر 



 

 ٣٤١  فهرس األحاديث واآلثار

 ٢٠ ...........................................................فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء
 ١٧٦ ......................................ُفإن ألبس عليكم؛ فاعلموا أن ربكم ليس بأعور

 ٢٥٦ ......................... جذل خري لك من أن تتبعٌّفإن متت يا حذيفة وأنت عاض عىل
 ٢٣٠ ...............ًفعىل كل مؤمن أن ال يتكلم يف يشء من الدين إال تبعا ملا جاء به الرسول

 ٥٣ ................................................فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين
 ٢٥٣ .............................................ًفال أرى لك أن ختلع قميصا قمصكه اهللا

 ٢٥٦ ........................تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم: فام تأمرين إن أدركني ذلك؟ قال
 ٢٧١ .......................لعلك تبقى حتى تدرك الفتنة، فاسمع وأطع: —ر قال يل عم

 ١٨٠ ..........................ً يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم تفرقواملسو هيلع هللا ىلص قام فينا رسول اهللا 
 ١٨٣ ......................................................................قتلوه قتلهم اهللا

ّقد بني لنا يف هذا القرآن كل علم وكل يشء ّ........................................... ٧٨ 
 ٨٠ ..................قد تركتكم عىل البيضاء، ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها بعدي إال هالك

 ٤١، ٢٠..ُمن قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض فيجعل فيها، فيجاء باملنشار قد كان 
 ٢٦٠ ................................يا أمري املؤمنني: قدم أبو ذر عىل عثامن من الشام، فقال

ُقل آمنت باِهللا ثم استقم ْ ُ.............................................................. ١٤٩ 
 ١٦٦   ١٥٤ .................................................................قل ريب اهللا ثم استقم
 ١٤٦ ................................................................َقل ريب اهللا، ثم استقم

 ٨٧ .......................ُ هديي، تعرف منهم وتنكرقوم يستنون بغري سنتي، وهيدون يغري
 ١٢٣ .................................ً أكثر األنصار باملدينة ماال من نخل—كان أبو طلحة 

 ١٧٨ ،٩ ...................................... عن اخلريملسو هيلع هللا ىلص كان الناس يسألون رسول اهللا 
 ١٦٩ ،٨٤.............. عن اخلري، وكنت أسأله عن الرشملسو هيلع هللا ىلص كان الناس يسألون رسول اهللا 
 ١٢٤، ٦٧ ......................................................َكان أول من أظهر إسالمه

 ٢٧٨ ...........................بدرين عبدي بنفسه:  ال اهللاكان برجل جراح فقتل نفسه، فق
 ١٠٨ .............................ً إذا أراد أن خيرج سفرا أقرع بني نسائهملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا 



 

 ٣٤٢ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٧٧ ...............................أفطنتم لذلك:  إذا صىل مهس، فقالملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا 
 ١٥............... خيطبنا إذ جاء احلسن واحلسني عليهام قميصان أمحران ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا 

 ١٨٥ ............................................ًكان عبد اهللا بن سبأ هيوديا من أهل صنعاء
 ٥١ ..... وبقي االستغفارملسو هيلع هللا ىلصفذهب نبي اهللا :  واالستغفار، قالملسو هيلع هللا ىلصكان فيهم أمانان نبي اهللا 

َكان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلام كرب قال للملك  ٦٤ ،٢٦....إين قد كربت:  ُ
َّكان منصور بن املعرتم خيتلف إىل زبيد فذكر أن أهل البيت يقتلون َ ُ.................... ٢٦٦ 

 ١٦ ............ُ، جاء الذئب فذهب بابن إحدامها، فقالت لصاحبتهاُكانت امرأتان معهام ابنامها
 ١٧٩ ..............................................ًكفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما سمع
 ١٦٠ ..............................................كل بدعة ضاللة وإن رآها الناس حسنة
 ١٠١ .............................................كل بدعة ضاللة، وإن رآها الناس حسنة

ُكل سالمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس َّ ٌ.......................... ١٩٨ 
 ٢١٤ ...........................ٍعيته، اإلمام راع ومسؤولٍكلكم راع وكلكم مسؤول عن ر
 ٢٥٩ ......................................................ِّكنت يف جيش ابن الزبري، فتويف

 ١٠٠ ....ٌكنت قد شغفني رأي من رأي اخلوارج فخرجنا يف عصابة ذوي عدد نريد أن نحج
 ٢٧١ ......................................... يف الدار، فقتل منا رجل—كنت مع عثامن 

 ١٢٢ ..................................................ُكنت مع عمر بن اخلطاب بضجنان
ٍّكيف أنت وفتنة أفضل الناس فيها كل غني َ  ٢٦٨ ..................................... خفيٌ

 ١٥٣ ........................كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغري، وهيرم فيها الكبري
 ٢٩٥ ..............................................ملسو هيلع هللا ىلص ًكيف تفعل شيئا مل يفعله رسول اهللا 

َال إله إال اهللا، ويل للعرب من رش قد اقرتب، فتح َ َ َ َِ ِ ُِ َ َ ْ َ َْ ٍّ ِ َ ٌْ َّ ِ ِ..................................... ٤٣ 
 ٨٦ ...................................................ال ترجع القلوب عىل ما كانت عليه

 ٨٢ ................ة بأمر اهللا، ال يرضهم من خذهلم أو خالفهمال تزال طائفة من أمتي قائم
ِال تزالوا يف بالء وفتنة، وال يزداد األمر إال شدة، فإذا مل يل الوايل هللا ّ ٍ ٍ................... ٢٦٦ 

ُال تسبوا أمراءكم وال تغشوهم وال تبغضوهم، واتقوا اهللا ّ ّ............................. ٢٤٥ 



 

 ٣٤٣  فهرس األحاديث واآلثار

 ١٥٦ .....................................ًال تصاحب إال مؤمنا، وال يأكل طعامك إال تقي
 ١٢٩ .......................قاتل املسلمون اليهود، فيقتلهم املسلمونال تقوم الساعة حتى ي

 ٢١٦ ...................................ال ما أقاموا فيكم الصالة، ال ما أقاموا فيكم الصالة
ّال يأيت عليكم زمان إال الذي بعده رش منه ٌ............................................ ٢٥٤ 

ًال حيل ملسلم أن يروع مسلام َ ِّ......................................................... ٢٠٨ 
ٍال حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالث ليال ِ ٍ........................................... ٢٠٠ 

 ١٥٦ ...................................................................ال يدخل اجلنة نامم
 ١٦١ .............................................. يستقيم قول وعمل إال بموافقة السنةال

ّيا مطرف أال فعلت:  يوم القيامة فيقول-عز وجل-ألن يسألني ريب  ُ.................. ٢٦٥ 
 ١٧٥ .....................................ألنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال

ًلست تاركا شيئا كان رسول اهللا  ً  ١٦٠ ..............................ُ يعمل به إال عملتملسو هيلع هللا ىلص ُ
ًلست تاركا شيئا كان رسول اهللا  ً  ١٥١ ............................ُ عملت به يعمل به إالملسو هيلع هللا ىلص ُ

 ٨١ ................ً وما حيرك طائر جناحيه يف السامء إال أذكرنا منه علامملسو هيلع هللا ىلصلقد تركنا حممد 
ّلقد نزلت وما نرى أحدا منّا يقع هبا، ثم خصتنا يف إصابتنا خاصة َّ ََ ً...................... ٤٨ 
 ٢٦٦ .....................لقيت معبد اجلهني بمكة بعد ابن األشعث وهو جريح، وقد قاتل

 ٢٧٦ . لو خرجت يف كتيبتك عسى إن رأوها رجعوا: قيل له—ملا اجتمعوا عىل باب عثامن 
َملا أمجع أبو سلمة اخلروج إىل املدينة رحل يل بعريه، ثم محلني عليه َّ َ...................... ٢٣ 

 ٢٥٩ ........................................البرصة(  هاهنا —ملا جاء عيل بن أيب طالب 
 ٢٦٠ .................ُقد عاهدت رسول اهللا: أال تقاتل؟ قال: ملا كان يوم الدار، قيل لعثامن

 ٢٧٤ ..........................أوثقوين باحلديد: ال رجل ألهله ق—ملا وقعت فتنة عثامن 
 ٢٥٩ .......................................................ّلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

 ٦٨ ................لو أعطيتني مجيع ما متلك، ومجيع ما متلكه العرب عىل أن أرجع عن دين
 ٢٦٥ ................لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطاهنم صربوا؛ ما لبثوا أن يفرج عنهم

 ٦٠ ....نعيم والرسور، جلالدونا عليه بالسيوفَلو علم امللوك وأبناء امللوك ما نحن فيه من ال



 

 ٣٤٤ فهرس األحاديث واآلثار

 ٢٤٧ ..........................................لو كانت يل دعوة ما جعلتها إال يف السلطان
 ٢٦٨ ................................................لوددت أين مت قبل هذا بعرشين سنة

 ٢٧٦ ...................................ليأتني عىل الناس زمان ال ينجو منه أحد؛ إال الذي
 ١٢٩ ..............................ما بلغ الليل والنهار -هذا الدين: أي-  ليبلغن هذا األمر

ُليس الكذاب الذي يص ُ ًلح بني الناس، فينمي خريا أو يقول خرياّ ً ُ...................... ٢٠١ 
ُما أحد من الناس تدركه الفتنة، إال أنا أخافها عليه ّ ُ................................... ٢٦٢ 

ٍما اغربت قدما عبد يف سبيل اهللا فتمسه النار َ.......................................... ٢٢٠ 
 ٢٦٦ .....................................ما أنا إىل طريق من طرقكم بأهدى مني بكل فتنة

ٍما بعث اهللا من نبي، وال استخلف من خليفة إال كانت َ ٍّ  ٢١٣ ..................... له بطانتانَ
 ١٧٦ ..................................ٌما بني خلق آدم إىل قيام الساعة أمر أكرب من الدجال

 ٢٠   ١٧ .......................................َّما تركت بعدي فتنة أرض عىل الرجال من النساء
َّما تركت بعدي فتنة أرض عىل الرجال من النساء ً...................................... ١٤٤ 

َما عمل يشء أفضل من الصالة، وصالح ذات البني ُِ َِ ٌَ.................................. ١٩٨ 
ٌ عهدا، نأخذ به، إنام هو يشء رأيتهُما عهد إلينا يف اإلمارة ً.............................. ٢٦٩ 

ّما كان مطرف يصنع إذا هاج يف الناس هيج ُ.......................................... ٢٦٤ 
ُما من أمري ييل أمور املسلمني ثم ال جيهد هلم وينصح ٍ.................................. ٢١٣ 

ُما من رجل يكون يف قوم يعمل فيهم باملعايص ٍ ُ ٍ ِ........................................ ٤٥ 
ُما من عبد يسرتعيه اهللا رعية، يموت يوم يموت َُ ً ٍ...................................... ٢١٣ 

ِّيعمل فيهم باملعايص؛ هم أعز منهم وأمنع ال يغريونما من قوم  ُ ُ....................... ٢٤٩ 
ُّما نقض قوم العهد قط؛ إال كان القتل بينهم، وما ظهرت فاحشة يف قوم قط َُّ ٌ َ............ ٥٠ 

 ٦١ ...............................مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد
ّمثيل ومثل األنبياء، كمثل رجل بنى دارا فأمتها وأكملها إال موضع لب  ٧٨ .................نةً

 ١٧٦ .........................كاتب وغري كاتب: مكتوب بني عينيه كافر، يقرؤه كل مؤمن
 ١٦١، ١٠١ ............ خانملسو هيلع هللا ىلصًمن ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم أن حممدا 



 

 ٣٤٥  فهرس األحاديث واآلثار

َّمن أجل سلطان اهللا؛ أجله اهللا يوم القيامة َ َ............................................ ٢٤٦ 
 ١٥٩ ...........................................من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

ًمن أخذ شربا من األرض ظلام  ِّطوقه إىل سبع أرضنيً ُ................................. ١٤٠ 
 ٢٤٦، ٢١٧.................................ُمن أراد أن ينصح لذي سلطان فال يبده عالنية
ًمن أصبح منكم آمنا يف رسبه، معاىف يف جسده ُ ًُ َ........................................ ٢٠٦ 

 ٨٨ ...................من أصغى بسمعه إىل صاحب بدعة وهو يعلم، خرج من عصمة اهللا
 ٢٤٧ ،٢١٤ ..........................من أطاعني فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عىص اهللا

 ٢٤٢ .........................................فتيا غري ثبت فإنام إثمه عىل من أفتاهمن أفتى ب
 ٨٠ .......................................... البالغ،ملسو هيلع هللا ىلص ِمن اهللا الرسالة، وعىل رسول اهللا 
 ٢٤٦ ........................................................من أهان سلطان اهللا أهانه اهللا

 ٢٠٧ ......................................................من محل علينا السالح فليس منا
 ٢٧٩ ،٢٣١...............من خرج من الطاعة، وفارق اجلامعة، ثم مات، مات ميتة جاهلية

 ٢٨١ ..................................ُ القيامة ال حجة لهًمن خلع يدا من طاعة لقي اهللا يوم
 ٢١٥ ............................................ًمن خلع يدا من طاعة، لقي اهللا يوم القيامة
ًمن رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليه َ........................................... ٢٣٨ 

َّمن سل علينا السيف فليس منا َ...................................................... ٢٠٨ 
 ٢٠٧ ....................................................من سلم املسلمون من لسانه ويده

 ٨٨ .................................ٍمن سمع ببدعة فال حيكها جللسائه، ال يلقها يف قلوهبم
 ٢١١ ................................... فاجلدوه، فإن عاد الثانية فاجلدوهمن رشب اخلمر

 ١٧١ ............................................من شهدها فكرهها؛ كان كمن غاب عنها
 ١٦٠ ...............................................ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد

 ٢٧٧ ...............................من قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده يتوجأ هبا يف بطنه
َمن كان مستنا؛ فليستن بمن قد مات، فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة ّ ً.................... ٧٣ 

ّمستنا فليستن بمن قد مات، فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنةمن كان منكم  ً.............. ١٥٢ 



 

 ٣٤٦ فهرس األحاديث واآلثار

 ٢٨٢ .............................ًمن كره من أمريه شيئا فليصرب؛ فإنه من خرج من السلطان
 ١٣٥ .......................................................من مل يسأل اهللا غضب اهللا عليه

ُمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ُّ ً ّ...... ١٦٤ 
 ٢٢٠ ...................................اشرتط له الرجعة -أي العدو-  من يأتنا بخرب القوم

ًنبئت أن سعدا كان يقول ُ ّ  ٢٧٤ ............................قد جاهدت إذ أنا أعرف اجلهاد: ُ
 ٩٠ ...............................ٌنعم؛ دعاة عىل أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها

 ٢٨٧ ...............ً عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية اهللا ورسوله أنفع لناملسو هيلع هللا ىلصهنانا رسول اهللا 
 ٢٦٣ ...........ة آالف، فام حرضها منهم مائة عرشملسو هيلع هللا ىلص هاجت الفتنة وأصحاب رسول اهللا 

 ٧٦ ........................................................................هذا سبيل اهللا
 ١٦٢ .....................ًهذا سعيد بن املسيب رمحه اهللا رأى رجال يصيل بعد طلوع الفجر

 ١٣٤ ........................................ُهل من داع يستجاب له! ُهل من سائل يعطى
 ٢٨٠ .........................................ُهلم أبايعك؛ ألنك سيد العرب وابن سيدها

 ٩٠ ....................................................َهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا
 ٥٢ ........................متي، فإذا ذهب أصحايب أتى أمتي ما يوعدونٌوأصحايب أمنة أل

 ٨٦ ...........................وأصل الدخن هو الكدورة واللون الذي يرضب إىل السواد
 ٨٤ .......ال يسمع يب أحد من هذه األمة هيودي وال نرصاين ثم يموت! والذي نفس حممد بيده

ُال تذهب الدنيا حتى يمر الرجل عىل القرب! والذي نفيس بيده َّ ُ............................ ٨ 
 ٨ ...............................ليأتني عىل الناس زمان ال يدري القاتلوالذي نفيس بيده؛ 

ًواهللا لئن قتلتموه، ال تصلوا مجيعا أبدا ً ُ................................................ ٢٧٥ 
ُواهللا ليتمن هذا األمر، حتى يسري الراكب من صنعاء إىل حرضموت ّ َّ ُِ َ................... ٢١٧ 
 ٢٥ ........................واهللا ما أحب أين يف أهيل وولدي ومايل، معي عافية الدنيا ونعيمها

 ٢٦٧ .....................ن القرى، وال إىل مرص من األمصارواهللا ما أنا بالطريق إىل قرية م
 ٨١ .....................................................ُوأنتم تسألون عني فام أنتم قائلون

ًوإنه من يعش منكم فيرسى اختالفا كثريا، فعليكم بسنتي ً َّ............................. ٥٢ 



 

 ٣٤٧  فهرس األحاديث واآلثار

 ١٥٦ ......................................وإياكم والكذب، فإن الكذب هيدي إىل الفجور
 ٧٩ .........................................ّوإياكم وحمدثات األمور؛ فإن كل حمدثة بدعة

 ١٠١ ...................................ُمن أين أحرم:   لهٌوجاء رجل إىل اإلمام مالك فقال
ُوسيقوم فيها رجال قلوب الشياطني يف جثامن إنس ُ ٌ.................................... ٩٢ 

 ٢٤٥ .............ٌرجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثامن إنس -أي األئمة-  وسيقوم فيهم
 ٩٠ ..................................ٌوسيقوم فيهم رجال قلوب الشياطني يف جثامن اإلنس

ِأن تعرض عىل قلبك اخلري:  أي الفتن أشد؟ قال—وقيل له  َ........................ ٢٦٧ 
 ٢٩٩ .......إن احلجاج عذاب اهللا، فال تدفعوا عذاب اهللا بأيديكم: ن احلسن البرصي يقولوكا

 ٢٧٠ .....................نعم وبئست صفون: وكان شقيق إذا قيل له أشهدت صفني، قال
 ٢٢٨ ...............................................وال تنازع األمر أهله وإن رأيت أن لك

 ٣١٢ .................................................................ولكنكم تستعجلون
ُ كامتا شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه اآليةملسو هيلع هللا ىلصولو كان حممد  ً ً.............................. ٨١ 

ِ كتم شيئا من كتاب اهللا فقد أعظم عىل اهللا الفريةملسو هيلع هللا ىلصومن زعم أن رسول اهللا  ً........... ٨١ 
 ١٠٦ ........................................................َيؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا

 ١٩٧ ....أال أدلك عىل صدقة حيبها اهللا ورسوله؟ تصلح بني الناس إذا تباغضوا ! يا أبا أيوب
 ٢٦٣ ..............................................يا أبا عبد اهللا ما تأمرنا إذا اقتتل املصلون

 ٢٧١ .........................منني، أنا طوع يديك فمرين بام شئت، فقال له عثامنيا أمري املؤ
ُّإياكم والغلو يف الدين؛ فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين! يا أهيا الناس َّ......... ٣١ 

ِقم فناد بالصالة! يا بالل ُ.............................................................. ٦٧ 
 ١٨٢ .....................................يا حذيفة تعلم كتاب اهللا واتبع ما فيه، ثالث مرار

 ٢٨٣ ...........................ب بيده عىل منكبيفرض: أال تستعملني؟ قال! يا رسول اهللا
ٍّإنا كنّا برش فجاء اهللا بخري!  يا رسول اهللا َ ِ ّ.............................................. ٢٤٤ 

 ١٣٤ ......................................................................يا عبادي لو أن
 ٢٨٣ ...........................ال تسأل اإلمارة؛ فإنك إن أعطيتها! ُيا عبد الرمحن بن سمرة



 

 ٣٤٨ فهرس األحاديث واآلثار

ًإن اهللا مقمصك قميصا فإن أرادك املنافقون! يا عثامن َ ُ ِّ َُ................................. ٢٥٢ 
 ١٨٠ ...................................... جاء به نبيكميا معرش العرب واهللا لئن مل تقوموا بام

 ١١٢ ...................من يعذرين من رجل قد بلغني أذاه من أهل بيتي!  يا معرش املسلمني
ّيا معرش املهاجرين، مخس إذا ابتليتم هبن، وأعوذ باهللا أن تدركوهن ُ ّ ٌُ ِ ُ  ٤٩ ............مل تظهر: ُ

 ١٥٥ .....................ال تغتابوا املسلمني! يا معرش من آمن بلسانه ومل يدخل اإليامن قلبه
 ١٣٧ ................................................ت قلبي عىل دينكيا مقلب القلوب ثب

ْيأيت عىل الناس زمان، يصبح الرجل بصريا، ويميس وما يبرص بشفره ًُ.................. ٢٦٧ 
 ١٨٧ ..................................جييء املقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده

 ١٠٦ .......ُاقرأ وارق ورتل كام كنت ترتل يف دار الدنيا، فإن منزلتك: يقال لصاحب القرآن
ُاء؛ كام يتجارى الكلبيكون أقوام تتجارى هبم تلك األهو َ َ........................... ١٧٩ 

 ٢٢٦ ................................يكون بعدي أئمة ال هيتدون هبداي، وال يستنون بسنتي



 

 ٣٤٩  فهرس األحاديث واآلثار

  

  ٥........................................................:مقدمة املؤلف
  ٧.................................: أنواع الفتن وخطورهتا:الفصل األول

  ٨.............................: َ يكفر املسلم أخاه املسلمأن:  فتنة التكفري، أي-١
  ٨..................................................:-القتل: أي- فتنة اهلرج -٢
  ٩.....................................................: فتنة انقالب املوازين-٣
  ٩........................................................: فتنة دعاة الضاللة-٤
  ١١...............................................................: فتنة املال-١

  ١٤............................................................ : فتنة األوالد-٢

  ١٧............................................................. : فتنة النساء-٣

  ٢٠.............................................. : فتنة الكفار ألهل اإلسالم-٤

  ٢٩..........................................: أسباب الفتن:الفصل الثاين

  ٢٩.................................. :ُإتباع اهلوى، وفساد القصد: ألولالسبب ا

  ٣١...........................:الغلو يف الدين باإلفراط أو التفريط: السبب الثاين

  ٣٣........................:ِغياب املنهج الصحيح واتباع املتشابه: السبب الثالث

  ٤١.................................... :جال وعدم الصرباالستع: السبب الرابع

َعدم التعاون والنرصة بني املسلمني: السبب اخلامس ُّ:.........................٤٢  

ِغياب املصلحني: السبب السادس ِ ْ ُ :..........................................٤٣  

  ٤٤.......................: عدم األمر باملعروف والنهي عن املنكر: السبب السابع

  ٤٧...................................:ُّالفسوق واملعايص والظلم: السبب الثامن



 

 ٣٥٠ فهرس األحاديث واآلثار

  ٥٠.....................: وعدم شكره-سبحانه-الكفر بأنعم اهللا : السبب التاسع

  ٥١...........................: ﴾ وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصذهاب النبي : السبب العارش

ِّالتحايل والتالعب يف املال والتجارة وغريمها: السبب احلادي عرش َّ:.............٥٤  

  ٥٥............................................:ذهاب العلم: السبب الثاين عرش

  ٥٦...................................ما الذي جعلنا نصل إىل هذا احلال؟

  ٥٩...............:ىل الدين يف زمن الفتن وسائل الثبات ع:الفصل الثالث

  ٥٩............................................. :ُاإليامن الصادق: الوسيلة األوىل

  ٧٠...............) .﴾منهج الصحابة (إتباع املنهج الصحيح : الوسيلة الثانية

  ٧٤............................................:﴾خصائص منهج الصحابة 

  ٧٤.............................. :ملسو هيلع هللا ىلصأن مصدر تلقيه كتاب اهللا وسنة رسوله : ًأوال

ٌطريق هذا املنهج طريق واحد ال يتعدد، ورصاط مستقيم ليس بأعوج: ًثانيا ٌ ٌ ٌ:........٧٦  

َمنهج كامل تام ال زيادة عليه، وال نقص يعرتيه: ًثالثا ٌَ ٌّ ٌ:...........................٧٧  

ٍمنهج ظاهر واضح جيل ال لبس فيه وال غموض، باق إىل قيام الساعة: ًرابعا ُ ٌ ٌ:.......٧٩  

منهج عام لكل زمان ومكان، ولكل أمة وجيل، بل للخلـق كافـة مـن اجلـن : ًخامسا
  ٨٣....................:واإلنس يف كل عرص ومرص ووقت، وهو منهج سهل ميرس

ُحذيفة بن اليامن : ًأوال ُ—:................................................٨٤  

  ٨٧............................................................................ :البدع: األوىل
  ٨٩......................................................:حصوننا مهددة من الداخل: الثانية
  ٩٢................................................................ :َّسنوات خداعات: الثالثة

  ٩٤...............................................:—عبداهللا بن مسعود : ًثانيا

  ٩٥......................................:عبداهللا بن عباس ريض اهللا عنهام: ًثالثا

  ١٠٠..............................................:—جابر بن عبداهللا : ًرابعا



 

 ٣٥١  فهرس األحاديث واآلثار

  ١٠١...................................................:— ابن عمر: ًخامسا

  ١٠١............................................. :اإلمام مالك رمحه اهللا: ًسادسا

  ١٠٢......................................... :سعيد بن املسيب رمحه اهللا: ًسابعا

  ١٠٣................................ :اإلقبال عىل القرآن الكريم: الوسيلة الثالثة

  ١٠٣................................ عىل الدين؟ًملاذا كان القرآن مصدرا للتثبيت

  ١٠٣...............................................:ُألن القرآن يزيد اإليامن: ًأوال

  ١٠٤...................:ألن القرآن هيدي صاحبه إىل أقوم الطرق يف كل يشء: ًثانيا

ًالـدنيا أبـدا وال يـشقى يف ألن من متسك بالقرآن وعمل بمقتـضاه ال يـضل يف : ًثالثا
ُاآلخرة، ومن تركه وأعرض عنه عاش يف الدنيا عيـشة ضـنكا، وحـرش يـوم القيامـة  ُ

  ١٠٤......................................................................:أعمى

  ١٠٥..:ٌألن القرآن نور أنزله اهللا عىل البرشية ليخرجهم من الظلامت إىل النور: ًرابعا

  ١٠٦.........: ألن القرآن جيعل صاحبه من أهل اهللا،وجيعله من خري الناس:ًخامسا

  ١٠٦.......:ألن القرآن خري العلوم والعلم يرفع صاحبه يف الدنيا واآلخرة: ًسادسا

نا، هو الفـصل لـيس َألن يف القرآن نبأ من قبلنا، وخرب من بعدنا، وحكم ما بين: ًسابعا
باهلزل، من تركه من جبار قصمه اهللا، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا، هـو حبـل 
اهللا املتني، ونوره املبني، وهو الذكر احلكـيم، والـرصاط املـستقيم، مـن قـال بـالقرآن 
ُصدق، ومن حكم به عدل، ومـن عمـل بـه أجـر، ومـن دعـا إليـه هـدي إىل رصاط  ْ ِ ُ

  ١٠٧....................................................................:مستقيم

ًاإلقبـال عـىل سـرية األنبيـاء علـيهم الـسالم عامـة، وعـىل سـرية : الوسيلة الرابعة
  ١١٥.....................................................: خاصةملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى 

  ١١٦...................................:قصة موسى عليه السالم مع فرعون-١

  ١١٧............................................: قصة إبراهيم عليه السالم-٢



 

 ٣٥٢ فهرس األحاديث واآلثار

  ١١٨................................................ : قصة نوح عليه السالم-٣

  ١١٩................................................ : قصة هود عليه السالم-٤

من الـصحابة ريض اهللا عـنهم (ِاإلقبال عىل معرفة سري الصاحلني : الوسيلة اخلامسة
  ١٢٠............................................................:)ومن بعدهم

  ١٢٥......... :ُاالعتزاز باإلسالم، واالعتقاد بأن املستقبل لإلسالم: الوسيلة السادسة

  ١٣٠.................. :قبول النصيحة من الناصحني الصادقني: الوسيلة السابعة

  ١٣٣................................................... :الدعاء: الوسيلة الثامنة

  ١٣٦....................................................:الدعاء وفتنة القلوب-١

  ١٣٨.....................................................: الدعاء وفتنة الظلم-٢

  ١٤١..................................................:  الدعاء وفتنة الكربات-٣

  ١٤٥..............................................:االستقامة: الوسيلة التاسعة

  ١٤٦..........................................:وردت يف االستقامة اآليات التي •

  ١٤٨...........................................: األحاديث الواردة يف االستقامة•

  ١٥١................................................:اآلثار الواردة يف االستقامة •

  ١٥٣..........................................الوسائل التي تعني عىل االستقامة

  ١٥٣............................................إصالح القلب: يلة األوىلالوس

  ١٥٤.......................إمساك اللسان عن اخلوض يف الباطل: الوسيلة الثانية

  ١٥٦.............................مصاحبة الصاحلني وجمالستهم: الوسيلة الثالثة

  ١٥٧.....................................داعاإلتباع وعدم االبت: الوسيلة الرابعة

  ١٥٧....................................................... األدلة من كتاب اهللا

  ١٥٨...........................................................األدلة من السنة



 

 ٣٥٣  فهرس األحاديث واآلثار

  ١٦٠...................................................األدلة من أقوال السلف

ىل املبتدعة، واحلث عـىل  أمثلة من سرية السلف الصالح يف ذم االبتداع واإلنكار ع•
  ١٦١...................................................االتباع والتمسك بالسنة

  ١٦٣..).علم الكتاب والسنة بفهم سلف األمة(العلم الرشعي : الوسيلة اخلامسة

  ١٦٥............................................................ثمرات االستقامة

  ١٦٧............................................................:ُموانع االستقامة

  ١٧٠..................................................: َاحلذر: الوسيلة العارشة

َحذار من حتريش الشيطان يف الفتن ِ ِ..................................١٧٠  

ًحذار أن تكتب مشاركا يف الفتنة ولو كنت غائبا ً َ ُ.....................١٧١  

  ١٧٢............................................بكحذار أن خيتم عىل قل

  ١٧٤....................................حذار أن تكون من جند الدجال

  ١٧٦..................................................حذار من العجب

  ١٧٨......ِّحذار من املنافقني واملتسلقني وأهل األغراض واملصالح الدنيئة

  ١٧٨.......................................هزة اإلعالمحذار من فتنة أج

  ١٧٩..................................................حذار من األهواء

  ١٨٢........................................حذار من الترسع يف الفتاوى

  ١٨٥...........................................حذار من الدعاة اىل الفتنة

  ١٨٧.............................................التحذير من سوء اخلتام

  ١٨٩.............: فتنة املظاهرات واخلروج عىل والة األمر:الفصل الرابع



 

 ٣٥٤ فهرس األحاديث واآلثار

  ١٨٩............................................ معرفة املصلح من املفسد: ًأوال

  ١٩٠............................................:ومن األمثلة عىل هالك املفسدين

ُاإلصالح عمل األنبياء ُ:.....................................................١٩٩  

  ٢٠٣...............................: معرفة قيمة نعمة األمن للبالد والعباد: ًثانيا

  ٢٠٥...................................................: ُاألدلة من كتاب اهللا: ًأوال

  ٢٠٦...........................................:نعمة األمن يف السنة املطهرة: ًثانيا

ِّاإليامن الصادق والعمل الصالح، واالبتعاد عـن كـل مظـاهر الـرشك : ألولالسبب ا ُُ ُ ُ ُ
  ٢٠٩...................................................................: واملعايص

ُّتطبيق احلدود التـي فيهـا ردع املقتـدي، وكـف الظـامل كـام جـاءت يف : السبب الثاين ُُ
  ٢١٠..........................................................:الرشيعة اإلسالمية

ِإعطاء احلقوق ألصحاهبا: لثالسبب الثا ُ:....................................٢١٢  

  ٢١٢.........................................................:ُحقوق الرعية عىل الراعي: ًأوال
  ٢١٤..........................................................:حقوق الراعي عىل رعيته: ًثانيا

  ٢١٧:ألهل العلمُالصرب وعدم االستعجال والرجوع يف الفتن والنوازل : السبب الرابع

  ٢١٩.............................................:ِّبظل عرش الرمحن يوم ال ظل إال ظله: ًأوال
 ٢١٩........................................................................:بمحبة اهللا: ًثانيا
  ٢٢٠..................................................................:بالنجاة من النار: ًثالثا
  ٢٢٠...................................................................:نةيبرشهم باجل: ًرابعا

  ٢٢١..................................:معرفة حكم املظاهرات يف اإلسالم: ًثالثا

  ٢٣٣.........................................: فتاوى العلامء يف حكم املظاهرات

  ٢٤١.................................:ُّالرد احلاسم عىل جميزي املظاهرات

  ٢٤٤.............................: لتفقه يف كيفية تعامل الرعية مع الراعيا: ًرابعا

  ٢٤٤.....................:طاعة السلطان يف غري معصية وتوقريه وكيفية نصحه -١



 

 ٣٥٥  فهرس األحاديث واآلثار

  ٢٤٨........................................:ٌ كلمة حول اخلروج عىل السلطان-٢

  ٢٥٢...............................................: خطر تنحي احلاكم املسلم-٣

  ٢٥٣................................................ّ ماذا بعد تنحي السلطان؟-٤

ّ طعن واهتام-٥ ٌ!!...........................................................٢٥٧  

  ٢٥٩..........: أقوال ومواقف للسلف الصالح يف الفتن:الفصل اخلامس

  ٢٧٧..................................: حتى ال تنخدع:الفصل السادس

  ٢٧٧...................................!هل املقتول يف املظاهرات شهيد؟

  ٢٨٣.................................................نجاح املظاهرات؟

  ٣٠١.................:كلمة يف املظاهرات واالحتجاجات واالعتصامات

  ٣٠٤................................................:الرد عىل تساؤالت

  ٣٠٧.............................................................:فائدة

  ٣٠٨..............................................:شبهة واجلواب عليها

  ٣٠٩...........................:بني منهج الرشع ومنهج الناس وواقعهم

  ٣١١............................!! »هذا طريق طويل«:  الرد عىل من يقول

  ٣١٥...................................................:لفهارس العامةا

  ٣١٧....................................................:فهرس اآليات

  ٣٣٣...........................................فهرس األحاديث واآلثار

  ٣٤٩................................................فهرس املوضوعات

 




